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ÖNSÖZ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında 

düzenlenen sempozyum kapsamında, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk halklarının kültürel 

mirası sözlü gelenekten yazılı eserlere varıncaya değin gözden geçirilerek felsefi motiflerin gün yüzüne 

çıkartılması ve farklı bakış açılarıyla yeniden üretilmesi amaçlanmıştır. Başta Felsefe, Sosyoloji, 

Antropoloji olmak üzere farklı alanlardan bilim adamları bir araya getirilerek, Türk dünyasının tarih, 

kültür ve medeniyet kaynakları, imkanları ve sorunlarıyla ilgili olarak ortak bir dil ve literatür 

oluşturulmasına katkı yapılması hedeflenmiştir. Sempozyumda, başta Nurettin TOPÇU olmak üzere, 

Cengiz Aytmatov, Cemil Meriç ve Fuat Sezgin gibi fikir adamları üzerine özel oturumlar oluşturulması 

düşünülmüştür. 

Birincisi geçen yıl Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde Kırgızistan’da 

düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi öngörülen Türk Halklarının (Ellerinin) Felsefi Mirası 

Sempozyumunun ikincisine Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır. Sempozyum, geçen 

yıl düzenlenen birinci sempozyumun ortakları olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bayburt 

Üniversitesi ile Türkiye Yazarlar Birliğinin ortaklığında ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 

Bakanlığının mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumda, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Eğitim gibi farklı alanlardan bilim insanları 

bir araya gelmiş, başta Nurettin TOPÇU olmak üzere, Cengiz AYTMATOV, Cemil MERİÇ ve Fuat 

SEZGİN gibi fikir adamları üzerine bildiriler sunulmuştur. Uluslararası kapsamda düzenlenmiş olan 

sempozyuma beş farklı ülkeden, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, Türk filozofları, eğitim felsefesi, felsefe 

ve müzik, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, tasavvuf, felsefe ve edebiyat, felsefe ve toplum, tarih felsefesi 

gibi konularda toplam 94 bilim insanı sözlü bildiri göndermiştir. Bu bildirilerden 73’ü sempozyum 

programına dahil edilmiştir. Ayrıca biri yurtiçinden, beşi diğer ülkelerden olmak üzere altı bilim insanı 

konferans vermek üzere, çağrılı konuşmacı olarak sempozyuma davet edilmiştir. Bunlara ilaveten 

sempozyum süresince biri Nurettin TOPÇU, diğeri Felsefemiz ve Felsefe Geleneğimiz olmak üzerine iki 

ayrı panel oturumu düzenlenmiştir. 

Üç gün şeklinde planlanan sempozyumun ilk iki gününde konferans, panel ve eşzamanlı 

oturumlar gerçekleştirilmiştir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yürütülen 

etkinlikler kapsamında, açılış ve kapanış konuşmaları ile konferans ve paneller Neşet Ertaş Salonunda, 

sözlü bildiriler ise paralel oturumlar şeklinde Erol Güngör Salonu, Fuat Sezgin Salonu ve Cacabey 

Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak sempozyumun ilk iki gününde 6 konferans, iki farklı 

oturumda 9 panel konuşması ile 73 sözlü sunum yapılmıştır. 

Sempozyumun uluslararası bir nitelik kazanması için farklı ülkelerden çağrılı konuşmacıların 

sempozyuma katılarak konuşma yapmaları gerekmektedir. Sempozyuma sözlü bildiri ile katılan 

akademisyenler için de bu kriter önemlidir. Bu yüzden sempozyum kapsamında iki gün boyunca Türkiye 
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dışında, beş farklı ülkeden katılan bilim adamları tarafından konferanslar verilmiştir. Bu kapsamda 

sempozyuma katılan çağrılı konuşmacılar ve bağlı oldukları kurumlar şu şekildedir: 

1. Prof. Dr. Necmettin TOZLU (Bayburt Üniversitesi, Türkiye). 

2. Prof. Dr. Tahira ALLAHYAROVA (Sosyal Araştırma Merkezi, Azerbaycan). 

3. Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan). 

4. Prof. Dr. Niginahon Arslonovna ŞERMUHAMEDOVA (National University of 

Uzbekistan, Özbekistan). 

5. Prof. Dr. Kadyraly KONKOBAEV (Kazakistan-Türk Akademisi). 

6. Dr. Abdirashit BABATAEV (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Tercüman). 

Sempozyumun birinci ve ikinci gününde iki farklı panel düzenlenmiştir. Paneller ve 

panelistlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: 

I. Nurettin TOPÇU Paneli 

1. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize). 

2. Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale). 

3. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir). 

4. Dr. Mustafa KÖK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş). 

II. Felsefemiz ve Felsefe Geleneğimiz Paneli 

1. Prof. Dr. Şafak URAL (İstanbul). 

2. Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan). 

3. Prof. Dr. Sema ÖNAL (Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale) 

4. Dr. Ali GURBETOĞLU (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul). 

Sempozyumda konferans, panel ya da sözlü bildiri olarak sunulan ve katılımcılar tarafından tam 

metinleri sempozyum sekretaryasına gönderilen çalışmalardan, sempozyum bilim kurulu üyelerince 

uygun görülenler bildiri tam metinleri kitabında online olarak yayınlanmıştır. 

Prof. Dr. Cemalettin İPEK 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına 
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PREFACE 

The second International Symposium on the Philosophical Heritage of the Turkic Peoples 

hosted by Kırşehir Ahi Evran University between 24- 26 October 2019 aims to reveal the philosophical 

motifs and to reproduce them with different perspectives by reviewing the cultural heritage of the Turkic 

Peoples living in different parts of the world from oral tradition to written works. The symposium also 

aimed to bring together the scientists from different disciplines, particularly from Philosophy, 

Sociology, and Anthropology, and it is objected to contribute to the creation of a common language and 

literature related to our history, culture, and civilization world’s resources, opportunities and issues of 

the Turkic World with the help of this symposium. Besides the topics presented in the last year’s 

symposium, in this year’s symposium it was planned to hold special sessions on intellectuals like Cengiz 

Aytmatov, Cemil Meriç ve Fuat Sezgin, and particularly on Nurettin TOPÇU. 

The first symposium was organized in Kyrgyzstan with the participation of Kırşehir Ahi Evran 

University, Bayburt University, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, and The Library 

of the First President of Kazakhstan between the dates of 19-21 September 2018 in Bishkek, and it was 

decided to make it traditional. The second symposium is planned to be hosted by Kırşehir Ahi Evran 

University in cooperation with Kyrgyz-Turkish Manas University, Bayburt University and Turkey 

Authors’ Association, and with the financial support of Turkish Ministry of Culture and Tourism in 

Kırşehir. 

In the symposium, scientists from different fields such as Philosophy, Sociology, Anthropology 

and Education came together and presented papers on the intellectuals such as Nurettin TOPÇU, Cengiz 

AYTMATOV, Cemil MERİÇ and Fuat SEZGİN. In this context, the scientists sent 94 abstracts for oral 

presentation to the symposium from five brother countries in the fields of philosophy of knowledge, 

philosophy of science, Turkish philosophers, philosophy of education, philosophy and music, ethics, 

political philosophy, sufism/mysticism, philosophy and literature, philosophy and society, philosophy 

of history. 73 papers out of 93 applications were included in the symposium program. Additionally, six 

scientists, one within the country and five from different countries, had been invited as the key speakers 

in order to give conference. Moreover, two separate panel sessions were held; one on Nurettin TOPÇU 

and the other one is on Our Philosophy and Philosophical Tradition, during the symposium. 

The conferences, panels and oral presentation sessions took place in the halls within the 

Congress and Culture Center of Kırşehir Ahi Evran University. Within the scope of the symposium, 

conference and panels took place in Neşet Ertaş Hall, and oral presentations were held in Erol Güngör 

Hall, Fuat Sezgin Hall and Cacabey Hall in parallel sessions. In brief, six conferences, nine 9 panel 

discussions in two different sessions, and 73 oral presentations were presented during the first two days 

of the symposium. 
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In order for the symposium to be accepted as international, invited speakers should attend the 

symposium from different countries. This criterion is also important for the scientists who attended the 

symposium with oral presentations. In order to ensure this requirement, scientists from five different 

countries delivered conference speeches during the symposium. 

In this context, invited speakers and their affiliated institutions are as follows: 

7. Prof. Dr. Necmettin TOZLU (Bayburt University, Turkey). 

8. Prof. Dr. Tahira ALLAHYAROVA (Azerbaijan Social Research Center/Baku). 

9. Prof. Dr. Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan). 

10. Prof. Dr. Niginahon Arslonovna ŞERMUHAMEDOVA (National University of 

Uzbekistan/Uzbekistan). 

11. Prof. Dr. Kadyraly KONKOBAEV (Turkish Academy/ Kazakhistan). 

12. Dr. Abdirashit BABATAEV (Kyrgyz-Turkish Manas University/Kyrgyzstan). 

Two different panels were organized on the first and second day of the symposium. Information 

about the panels and panelists are given below: 

I. Panel on Nurettin TOPÇU 

5. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN (Rector of Recep Tayyip Erdoğan University). 

6. Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN (Dean of Kırıkkale University Faculty of Education). 

7. Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK (Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Science and 

Letters) 

8. Dr. Mustafa KÖK (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Retired Lecturer). 

II. Panel on our Philosophy and Philosophical Tradition 

5. Prof. Dr. Şafak URAL (İstinye University). 

6. Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN (Kyrgyz-Turkish Manas University, Yıldız Teknik University). 

7. Prof. Dr. Sema ÖNAL (Kırıkkale University). 

8. Dr. Ali GURBETOĞLU (İstanbul Sabahattin Zaim University). 

The papers presented at the symposium as conferences, panels or oral presentations were 

published online as full text in the proceedings book after reviewing process carried out by the members 

of symposium scientific committee. 

Prof. Dr. Cemalettin İPEK 

On behalf of the Symposium Organization Committee 
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İSLAM KAYNAKLARINDA SÜMENİYYE’NİN/ ŞAMANİZM’İN BİLGİ 

KAYNAKLARI VE ELEŞTİRİSİ 

Abdulvasıf ERASLAN1 

Özet 

Türklerin eski inançlarından biri olan Şamanizm kelimesi farklı dillere çeşitli şekillerde telaffuz edilerek 

geçmiştir. İslam kaynaklarında sıkça anılan ve çeşitli konularda İslam alimleri tarafından tenkid edilen 

Sümeniyye fırkasının kimliği hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda yapılmış en geniş ve 

kapsamlı çalışma, Yusuf Ziya Yörükân tarafından yapılmıştır. Müellif, bu çalışma neticesinde 

Sümeniyye’nin Şamanlık olduğu kanaatine varmıştır. Türklerin eskiden Şaman inancına sahip olduğu 

düşünüldüğünde bu inanca dair zikredilen felsefi düşünce ve gelişmeler kendileri için de söz konusu 

olmaktadır. Şamanizm’e dair yapılan çalışmalar incelendiğinde bu akımın bilgi kaynaklarına ve bilgi 

felsefesine inilmediği hemen fark edilecektir. Dolayısıyla bu alanda bir farkındalık yaratma ve yeni 

çalışmaların yapılmasına zemin hazırlama adına bu çalışma önem arz etmektedir.Bu makalede 

Sümeniyye/Şümeniyye/Şemeniyye’nin kimliği ile ilgili tartışmalar ve bu konuda yapılmış çalışmalara 

kısaca değinilecektir. Ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kaynaklara atıfta bulunularak konunun sınırları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda İslam kaynaklarında geçen Sümeniyye yani 

Şamanizm’in insan bilgisinin kaynakları ve bilgi felsefesine dair görüşlerine yer verilmiş, özellikle de 

Sümeniyye’nin/Şamanlığın “haber”i bilgi kaynağı olarak kabul edip etmemesi fikri üzerinde 

durulmuştur. Çünkü bu fırka daha çok “haber ve bilgi değeri” konusu ile alakalı görüşler çerçevesinde 

Müslüman alimlerin eleştirilerine muhatap olmuştur. Bunun yanında İslam alimlerinin Sümeniyye’ye 

yönelttikleri eleştirilere de ayrıca yer verilmiştir. Çalışma esnasında özellikle ilk dönem olarak kabul 

edilen mutekaddimûn dönemi tarih, felsefe, akaid kitaplarından yararlanılmış, özellikle de kelamcı ve 

usûlcülerin eserlerine müracaat edilmiştir. Bu konuda akılcılığıyla ön plana çıkan Mu’tezile mezhebinin 

kaynaklarına ağırlık verilerek, diğer mezhep müntesiplerinin kaleme aldıkları kaynaklar da ihmal 

edilmemiştir. Bu çalışma neticesinde, belli bir dönemde yaşayan Türk halkının felsefi mirasının bir 

kısmını oluşturan bilgi telakkileri gün yüzüne çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk İnançları, Şamanizm, Sümeniyye, Bilgi Kaynakları. 

 

SOURCES AND CRITICISM OF SÜMENIYYE / SHAMANISM IN ISLAMIC 

SOURCES 
 

Abstract 

Shamanism, one of the oldest beliefs of the Turks, was pronounced in different ways in different 

languages. Various researches have been carried out on the identity of the Sumeniyya branch, which is 

frequently mentioned in Islamic sources and criticized by Islamic scholars on various subjects. The most 

extensive and comprehensive study on this subject was made by Yusuf Ziya Yörükân. The author 

concluded that Sumeniyya was a shaman. When the studies on shamanism are examined, it is seen that 

this trend does not go down to the sources of information and philosophy of knowledge. Considering 

that the Turks used to have Shaman beliefs, the philosophical thoughts and developments mentioned in 

this belief were also in question for them. In the light of this information, in this study, the views of 

Sümeniyye, which is mentioned in Islamic sources, about Shamanism's sources of human knowledge 

and philosophy of knowledge will be included. Therefore, this declaration is important for raising 

awareness in this field and preparing the ground for new studies. In this study, the discussions about the 

identity of Semeniyye and the studies on this subject will be briefly mentioned. The limits of the subject 

will be determined by referring to the sources of detailed information. İn particular, the idea that 

Sümeniyye / Shamanism should not accept “news olarak as a source of information will be emphasized. 

In addition, criticisms of Islamic scholars towards Sumeniyye will also be included. During the study, 

especially the first period of mutekaddimûn arabic works of art will be utilized. In particular, the works 

of theologians and the processors will be consulted. The sources of the Mu’tezile sect, which is 

prominent in this regard with its rationality, will be emphasized and the sources written by other 

sectarian associates will not be neglected. As a result of this study, it will be revealed to the knowledge 

that the philosophical legacy of the Turkish people living in a certain period will be revealed. 

 
 Bu Makale, 24-26 Ekim tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlenen II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası 
Sempozyumunda Sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 
1Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı, 
abdulvasiferaslan@gmail.com, Yeni Mah. Cizre Caddesi M. Emin Acar Kampüsü Loj. No: 6/5 Şırnak/MERKEZ.  
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Keywords: Turkish Beliefs, Shamanism, Sumenians, Information Sources. 

 

GİRİŞ 

İnsan bilgisinin kaynakları konusuyla alakalı tartışmalar milattan önceye kadar uzanmaktadır. 

Epistemolojinin müstakil bir konu olarak ele alınmasından itibaren bilgi kaynakları ile alakalı farklı 

görüşler ortaya çıkmıştır.1 Antik çağda septikler için önemli bir yere sahip olan epistemolojide2 akıl, 

duyu, deney ve sezgi başlıca bilgi kaynağı olarak kabul edilmiştir.3 Bu dönemde haberin (geçmişin 

bilgisi veya vahyin) bilgi kaynağı olması hakkında herhangi bir tartışmanın bulunup bulunmadığına dair 

bir malumata sahip değiliz.    

Ortaçağ’da tanrıya dair bilgi, imkân dahilinde kabul görmüş, bilgi ve bilginin kaynaklarıyla 

ilgili bazı değişimler de meydana gelmiştir. Bu dönemde vahiy ve iman konuları epistemolojideki yerini 

almıştır. Bu dönemin önemli simalarından olan Aquinolu Thomas'a (ö. 1274) göre bilgi duyularla başlar; 

akıl, haber ve sezgiyle olgunlaşır.4  

Antik ve Ortaçağ'da batıda bilgi kaynağıyla alakalı tartışmalar böyle bir seyir izlerken; İslam 

dünyasında haber ve bilgi değeriyle ilgili tartışmalar hicri birinci asrın sonları ikinci asrın başlarına 

tekabül etmektedir. Örneğin İslam alimlerinden Mâturîdî, (ö. 333/944) bilgi ve kaynakları konularını 

tartışırken; Cehm b. Sefvân (ö. 128/745), Ebû Bekir el-Esam (ö. 200/816), Ca’fer b. Mübeşşîr, Ca’fer b. 

Harb (ö. 236/850), Ebû Alî el-Cübbâî (ö. 303/915) gibi alimlerden söz etmektedir.5 Bu da hicri ikinci 

asrın başlarından itibaren İslam alimlerinin epistemolojiyle ilgilendiklerini göstermektedir. el-

Askerî'nin (ö. 400/1009) haberi epistemoloji açısından ele alan, aktarımı, doğruluğu ve yanlışlığı 

hakkında söz söyleyen ilk kelâm aliminin Vâsıl b. Atâ (ö. 131/ 748) olduğunu nakletmesi6 de bunu 

destekleyen diğer bir delildir. 

İslâm filozoflarından Kindî (ö. 252/866)7 ve Câhız (ö. 255/869)’da haberin bilgi değeriyle 

ilgilenmişlerdir.8 Kelâm alimlerine göre duyular, akıl ve haber üç temel bilgi kaynağıdır. Bu konuda 

kelâm alimleri ittifak halindedirler.9 Pezdevî (ö. 493/1099)’nin de ifade ettiğine göre insanlar tarafından 

 
1 Bk. Hüsameddin Erdem, İlkçağ Felsefe Tarihi (Konya: Hü-Er yayınları, 2000), 115. 
2 G. Skırbekk ve N. Gılje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, trc. Emrah Akbaş, Şule Mutlu 

(İstanbul: Kesit Yayınları, 2017), 159.  
3 Erdem, İlkçağ Felsefe Tarihi, 42. 
4 Metin Yıldız, “Aquinoslu Thomas’ın Felsefesinde Bilginin İmkânı ve Değeri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 5/7 (2017): 2. 
5 Hanifi Özcan, Mâtürîdî’de Bilgi Problemi (İstanbul: İFAV. Yay., 1998), 31; ayrıca bk. Ebû Mansûr Muhammed 

b. Mahmûd el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, thk. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi (İstanbul: Mektebetu’l-İrşâd, 

2001), 70 vd. 
6 Ebu Hilal el-Askerî, el-Evâîl, Dâru’l-Ulûm, thk. Velîd Kassâb, Muhammed el-Mısrî (Riyâd: 1981y.y.), 2: 119; 

Yusuf Şevki Yavuz, “Haber”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 14: 

347. 
7 Mahmut Kaya, Kindî: İslâm Dünyasının Felsefeyle Tanışması, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, ed. M. 

Cüneyt Kaya (İstanbul, İSAM Yay., 2017), 109; Adem Yıgın, Klasik Fıkıh Usûlünde Bilgi Anlayısı (Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 2013), 1. 
8 Bk. Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Kenânî el-Leysî el-Câhız, Resâilu’l-Câhız, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn 

(Kahire: Mektebetü’l-Hânicî, 1964), 1: 120. 
9 Yavuz, “Haber”, 14: 347. 
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eşyanın tanınması ve bilinmesini sağlayan sebepler, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in geneline göre üç 

çeşittir. Bunlar; duyular, haber ve istidlâldir.1  

İslam alimlerinin epistemolojiyle ilgilenmelerini sağlayan etkenlerden biri, İslam'ın temel 

kaynakları olan Kur'ân, Sünnet ve İcmâ'ın haber kategorisinde yer almasıdır. Hz. Peygamberi 

görmeyenler için bu delillerin ispatı da ancak haberle ilgili geliştirilebilecek teorilere bağlıdır. Bunun 

yanında Müslümanların farklı kültür ve inanışlara sahip insanlarla karşılaşması da bu konudaki 

gelişmeleri hızlandıran diğer bir sebep olduğu inkâr edilemez.  

Müslüman alimlerin kaleme aldığı eserlere bakıldığında haber ve bilgi değeriyle alakalı bilgiler, 

usûl kitaplarında yer aldığı gibi2 kelam alimleri ve filozofların eserlerinde de yer almaktadır. Haber ile 

ilgili tartışmaların ekseninde genellikle Sümeniyye, Sofistler ve Berâhime fırkaları yer almaktadır. Usûl 

kitaplarında yer alan bilgiler daha çok İslam Hukuku'nun kaynakları ve bunlardan hüküm elde etme 

yollarıyla alakalı olurken; kelam eserlerinde yer alan bilgiler ise İslami düşüncenin savunusu şeklinde 

kendini göstermektedir. Ancak her iki türden kaleme alınan eserlerde haberin bilgi değerini kabul 

etmeyen fırka olarak Sümeniyye geçmektedir.  

Günümüze ulaşan eserler arasında Sümeniyye ile Müslüman alimlerin epistemolojiyle alakalı 

tartışmalarının yer aldığı kaynaklar hicri üçüncü asra dayanmaktadır. Bu eserlerden biri, Ahmed b. 

Hanbel’in (ö.241/) Cehmiyye ve Zenâdika fırkalarına yönelik ele aldığı reddiye türü eserdir. Bu eserde 

Sümeniyye ile ilgili yer verilen bilgiler ise hicri ikinci asrın ilk çeyreğinde meydana gelmiş bazı 

tartışmalara aittir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu konuyla alakalı ilk tartışma Cehm b. Sefvân ile 

Sümeniyye arasında geçmektedir. Ahmed b. Hanbel’in aktardığına göre bu tartışma Allah’ın görülüp 

görülmeyeceğiyle alakalıdır.3 Cehm b. Safvân'ın hicri 128 yılında vefat ettiğini göz önünde 

bulundurduğumuzda bu tartışmaların çok erken bir dönemde başladığını söyleyebiliriz. 

İlgili tartışmayı çalışmamızın ilerleyen sayfalarında ele alacağımızdan şimdilik bu kadarıyla 

yetiniyoruz.  

SÜMENİYYE'NİN KİMLİĞİ: ŞAMANİZM Mİ? BUDİZM Mİ? 

Sümeniyye fırkası, bilgi teorisinde bilginin kaynakları konusunda İslam alimlerinin muhatabı 

olmuştur. Özellikle haberin bilgi değeriyle ilgili tartışmalarda pek çok İslam alimi bu fırkadan söz 

etmektedir. Bu fırkadan söz eden alimler sadece isim zikretmekle yetinmiş ve kim oldukları konusunda 

bilgi vermemişlerdir. İslam tarihi kaynakları tarandığında bu fırkanın kimliği hakkında çok az bilgiye 

rastlamaktayız. Verilen bilgiler de yetersiz ve birbiriyle çelişik bir durum arz etmektedir. Ancak fırkanın 

görüşleri hakkında aktarılan bilgiler, düşüncelerini öğrenebilmemiz adına yeterli düzeyde olup birbiriyle 

tutarlılık arz ettiği görülmektedir. 

 
1 Ebu’l-Yüsr Muhammed el-Bezdevî, Usûlü’d-Dîn, thk. Hans Piter Lens) (Kâhire: el-Mektebetu’l-Ezheriyye li’t-

Türâs, 2003), 18. 
2 Bk, Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs, er-Risâle, thk. Hâlid es-Seb’ el-Alemî, Züheyr Şefîk el-Kübbî (Beyrût: 

Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 2008), 245, 267. 
3 Ebû ABdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilâl b. Esed eş-Şeybânî, er-Red Ala'l-Cehmiyye ve'z-Zenâdikâ, 

thk. Sabrî b. Selâme Şahin (B.y., Dâru's-Sübât, ts), 93. 
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Çalışmamızda öncelikle Sümeniyye fırkasına kimliğine dair bilgiler aktarıldıktan sonra onların 

görüşlerine yer verilecektir. Müslüman alimlerin eserlerinde Sümeniyye'nin kim olduğuna dair bilgileri 

kronolojik bir şekilde ele aldıktan sonra, elde edilen veriler karşılaştırarak bir değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır. Bu yapılırken yazılmış muasır eserler de ihmal edilmeyecektir. 

Sümeniyye'nin kimliği hakkında bilgi veren alimlerden biri İmâm Mâturîdî'ir (ö. 333/944). O, 

Sümeniyye’den ed-Dehriyye1’nin bir kolu gibi söz etmekte ve haber dışında diğer bazı görüşleri 

hakkında bilgi vermektedir.2 Hevârizmî (ö. 387/997), Sümeniyye'nin Sümen halkı olduklarını dile 

getirmektedir.3  

Cevherî (ö. 400/1009) de Sümeniyye’yi “puta tapan, tenasuha inanan ve haberin bilgi kaynağı 

olduğunu inkâr eden fırka” olarak tanıtmıştır.4 Hicri beşinci asırda pek çok ilim dalında eser kaleme alan 

Hatîb el-Bağdâdî (ö. 429/1037) de kimliği hakkında bilgi vermeden sahip oldukları bir düşünce olan 

tenasuha inanma yönünü vurgulayarak Sümeniyye’den söz etmektedir.5 Birûnî (ö. 440/1048) de 

Horasân, Fârs, Irâk, Mûsul ve Şâm sınırına kadarki bölgede yaşayan “eş-Şumeniyye” adında bir gruptan 

söz etmektedir.6  

Tarihçi İbnü’n-Nedîm (ö. 687/1288), bulunduğu bölgeyle ilgili haberleri yazan Horasanlı bir 

kişinin el yazmasına dayanarak Sümeniyye ile ilgili şöyle bir nakilde bulunmaktadır: “Sümeniyye’nin 

peygamberi, Budasef’tir. İslamiyet’ten önce Maverâunnehir halkının çoğunluğu bu inanışa sahiptir. 

“Sümeniyye”nin anlamı, “Sümeniler” demektir. Onlar yer yüzünün ve diğer din mensuplarının en 

cömertleridir. Dolayısıyla peygamberleri Budasef, onlara bütün işler içerisinden en büyük haramın 

“hayır” demek olduğunu öğretmiştir…”7  

Görüldüğü gibi İslam alimleri Sümenniye'yi tanıtırken coğrafi bölgeyi ve sahip oldukları 

düşünceleri ön plana çıkarmışlardır. Bunların içerisnden Birûnî, kavramın etimolojik yapısına dikkatleri 

çekerek bunun "eş-Şumeniyye" şeklinde de telaffuz edilebileceğini göstermiştir. Bölgeyle alakalı 

aktarılan bilgiler doğrultusunda Sümeniyye'nin İslam'dan önce Hindistan bölgesi başta olmak üzere 

Maveraünnehire kadar uzanan bölgede yaşadıkları rahatlıkla söylenebilir.  

İslam kaynaklarında Sümeniyye kimliğine dair bilgileri aktardıktan sonra çağdaş çalışmalara 

göz atmakta fayda vardır. Konuyla alakalı çalışmasında Yusuf Ziya Yörükân, Sümeniyye ve 

Şemeniyye’nin kim oldukları konusuna genişçe yer vermiştir. O, bu kavramların etimolojik yapısını 

 
1 Âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımıdır. Hayrani Altıntaş, 

“Dehriyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9:107. 
2 Bk. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 152. 
3 Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Yûsuf el-Kâtib el-Havârizmî, Mefâtifu’l-Ulûm, (Beyrût: Dâru’l-Menâhil, 

2008), 46. 
4 Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, es-Sihâh (Tâcu’l-Luğa ve Sihâhu’l-Arabiyye) (Kâhire: Daru’l-Hadîs, 

2009), 562. 
5 Ebû Mansûr Abdülkāhir b. Tâhir b. Muhammed et-Temîmî el-Bağdâdî el-İsferâyînî, el-Fark Beyne’l-Firak, thk. 

Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd (Beyrût: el-Mektebetü’l-Asriyye, 1995), 370. 
6 Ebu Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Fi Tahkîki Mâ Lil-Hind (Haydarabad, y.y. 1958), 15; Ahmet Güç, 

“Sümeniyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38: 132. 
7 İbnü’n-Nedîm Ebu’l-Ferec Muhammed b. Muhammed el-Verrâk el-Bağdâdî, el-Fihrist, thk. İbrâhîm Ramazan 

(Beyrût: Dâru’l-Ma’rife, 1997), 419. 
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araştırarak ilgili tartışmaları değerlendirmiştir. O, İslam kaynaklarında Sümeniyye ve Şemeniyye ile 

ilgili bilgilere yer verdikten, bunları bir değerlendirme süzgecinden geçirdikten sonra bu kelimenin 

sadece Sumenât, Sivâ mezhebi, herhangi bir Hint dini, Çin dini, Konfüçyüs dini veya Budizm için 

kullanımının yanlış olacağını söylemiştir. Dolayısıyla bu kavramla ve aktarılan bilgilerle kast edilen 

gurubun Tibet Budistleri veya doğrudan Şamanlar olduğu ifade edilmiştir.1 

Yörükân, Türk alimleri içerisinde eski din ve mezheplerine dair eser yazan kimsenin olmamasını 

ve kendilerinin eski dinleri olan Şamanlık hakkında bir şey bilmemelerini talihsizlik olarak tasvir 

etmektedir. Ona göre Mâverâünnehir bölgesinde henüz Şamanlığın yaşadığı dönemde alimler bu dini 

incelemeye ihtiyacı duymamışlardır. Yine ona göre işin garip tarafı "Şamanî" tabiri Arap harfleriyle 

Şemenî ve Şemeniyye şeklinde yazıldığı din alimlerinin de bunu Sümenî ve Sümeniyye şeklinde 

okuduğu olup bunun neticesinde Sümenân'a mensup manasını çıkarmışlar ve bu şekilde dini bilgiler 

birbirine karışmıştır.2 

Bu konuda çalışma yapan Arslan, Sümeniyye’nin Budizm olarak anlaşılabileceğini dile 

getirmiştir.3 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin ilgili maddesini yazan Ahmet Güç de bu 

fırkanın Budizm olduğu kanaatine varmıştır.4  

Eski Türklerde Üç Din adlı çalışmasında Rayman, İslam kaynaklarında Şamanizm hakkında 

verilen bilgilerin yetersiz olduğunu, bunun diğer din ve inançlarla birlikte değerlendirildiğini, 

Sümeniyye ve Semeniyye şeklinde geçen terimlerin aslında Şamanlık olduğunu dile getirmiştir.5 

Rayman, Hint kültürünün Şamanizm'in etkisi altında kaldığını Budizm'in Şamanlıkla bazı benzerliklere 

sahip olduğunu ifade etmiştir.6 Güngör de Arap seyyah ve tarihçileri tarafından Şamanların Şemeniyye 

şeklinde adlandırıldığını aktarmaktadır.7 

Koloğlu, 185/800'li yıllarda kimliği bilinmeyen bir elçi tarafından yazılan ve orijinali günümüze 

ulaşmayan bir rapora göre Hindistan'da doksan dokuz çeşit inanç bulunduğu sistematik olmasa da bu 

inançların dört ana başlığa indirgenebileceğini haber vermektedir. Bunların içerisinde Şamani 

(Sümeni'ler), Peygamberi reddedenler, ödül ve cezanın tenasuhtan ibaret olduğunu söyleyenlerdir. Bu 

raporda aktarılan bilgilere göre Şamani kelimesi hem Budist hem de Sümeni'ler için kullanılmaktadır.8   

Kaynakların aktardığı bilgiler ve yapılan araştırmaların sonuçları doğrultusunda Sümeniyye’nin 

kim oldukları hakkında kesin bir bilgiye ulaştığımız söylenemez. Dolayısıyla onların etnik kimleri 

hakkında kesin bir şey söylemek çok zordur. Bunun yanında Sümeniyye'nin ilk dönemlerde 

 
1 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, (İstanbul: Ötüken Yay., 2009), 138, “İslam 

Menabiinde Şamanlık”, Dârulfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası 5/21 (İstanbul: Bürhanettin Matbaası, 1931), 45. 
2 Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, 111. 
3 Hammet Arslan, “Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm midir?”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî 

Sempozyumu -Hanefilik Maturidilik- (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Matbaası, 2017), 2: 535. 
4 Güç, “Sümeniyye”, 38: 132. 
5 Hayrettin Rayman, Eski Türklerde Üç Din (Ankara: Karınca Yayınları, 2016), 20. 
6 Rayman, Eski Türklerde Üç Din, 24. 
7 Harun Güngör, Türk Din Etnolojisi (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012), 56 
8 Orhan Ş. Kologlu, "Kelam ve Mezhepler Tarihi Literatüründe Berahime", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 13/1 (2004), 174. 
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Müslümanların yaşadığı coğrafyada bulunduklarını, onlara komşuluk ettiklerini ve aralarında ilmi bazı 

tartışmaların meydana geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla gerek Mâverâünnehir bölgesi 

gerek İran'ın ve Kuzeyi gerekse Hint kıtasının kuzey tarafları olsun buralarda yaşayanların tamamı için 

kullanılan bir kavram olduğunu varsaydığımızda Şamanlık da bu daire içerisinde yer alacaktır. Özellikle 

bazı Türk halkların Şamanizm'in yanında Budizm ve Maniheizm inancını benimsediğini göz önünde 

bulundurduğumuzda söz konusu bölge ve kavramın bazı Türk boylarını da içerisinde aldığını net bir 

şekilde ifade edebiliriz.  

İSLAM KAYNAKLARINDA SÜMENİYYE'YE İSNAT EDİLEN GÖRÜŞLER VE 

ELEŞTİRİSİ 

İslam kaynaklarında Sümeniyye'nin kimliğinin tespiti noktasında çekilen zorluk, bilginin 

kaynakları konusunda sahip oldukları görüşlerin tespiti için söz konusu değildir. Zira İslam alimleri kim 

oldukları hususunda fazla bilgi vermese de bilgi kaynaklarının neler olduğu konusunda ittifak halinde 

olduklarını söyleyebiliriz.      

Sümeniyye ile İslam alimleri arasında meydana gelen tartışmaların yer aldığı eserlerin başında 

Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) Cehmiyye ve Zenâdika'ya reddiye şeklinde yazdığı er-Red alâ 

Cehmiyye ve'z-Zenâdika1 adlı eseriyle Buharî'nin Halku Ef'âli'l-İbâd adlı eserleri gelmektedir. Bu 

eserlerde yer alan bilgiler, Sümeniyye ile Cehm b. Safvan arasında geçen bir yönüyle teolojik diğer bir 

yönüyle de epistemik niteliğe sahip tartışmadan ibarettir.2 Teolojik olması, Allah'a inançla ilgili 

olmasıyla; epistemolojik olması, görünmeyen bir şeyin bilgi konusuna dahil olmasıyla alakalıdır. Bu 

tartışma incelendiğinde Cehm'le tartışan kişilerin duyu organlarıyla idrak edilmemesine rağmen ruhun 

varlığına inandıkları görülmektedir. 

Sümeniyye'nin haber dışında diğer bazı görüşleri hakkında bilgi veren ve aynı zamanda Türk 

bir alim olan İmâm Mâturîdî'ir (ö. 333/944).3 O, Sümeniyye’nin ed-Dehriyye’nin4 bir kolu olduğunu 

ifade etmekte ve eşyanın ezelden beri var olduğu konusunda onlarla aynı görüşte olduğunu dile 

getirmiştir. Bununla birlikte yer kürenin ağırlığı ve zeminde yer alması konusunda Nazzâm'ın 

Sümeniyye ile olan diyaloğuna yer vermiştir.5 Ancak Türkler ve bilgi anlayışları hakkında bilgi 

vermemiştir. Yörükân, Mâturîdî'nin Şamanlıkla ilgili özel bir başlık açmamasını ve Türkler hakkında 

ayrıca bilgi vermemiş olmasını özelde onun genelde ise Türklerin mutaassıb olmadığına bağlamıştır.6 

Tâhir el-Makdisî (ö. 355/966), el-Bed' ve't-Târîh adlı eserinde Sümeniyye'nin Hint bölgesinde 

yaşadığından söz etmektedir. Sevap ve azabın bu alemde duyular vasıtasıyla olacağına inandıklarını 

haber vermektedir. Makdisî, Mesâlik isimli kitaptan şunu okuduğunu iddia etmiştir: Sümeniyye iki 

 
1 Ahmed b. Hanbel, er-Red Ala'l-Cehmiyye ve'z-Zenâdikâ, 93. 
2 Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm b. el-Muğîra el-Buhârî, Halku Ef'âli'l-İbâd, thk. Abdurrahman Umeyra (Riyad: 

Dâru'l-Me'ârif, ts.), 30.  
3 Bk. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 152. 
4 Âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımıdır. Altıntaş, 

“Dehriyye”, 9: 107.  
5 Bk. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 152-153. 
6 Bk. Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, 111. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

21 

 

guruptur. Bir kısmı Buda'nın peygamber diğer bir kısmı ise tanrı olduğunu iddia etmektedir.1 Bu eserin 

dördüncü cildinde ayrıca Sümeniyye'nin Çin'de yaşayan bazı halkların dini olduğu ifade edilmektedir.2  

Nesefî’nin aktardığına göre Sümeniyye, hem aklı hem de haberi bilgi kaynağı olarak kabul 

etmemektedir.3 er-Râzî (ö. 606/1209), Sümeniyye’ye göre mütevâtir haberin bilgi ifade etmesi 

konusunda şu hususları aktarmaktadır: “Mütevâtir haber, eğer içinde bulunulan zamanla ilgiliyse 

kesinlikle bilgi ifade etmez, sadece kuvvetli zann ifade eder.”4 

Hevarizmi, Sümeniyye'nin putlara taptıklarını haber vermekte, zamanın kadim olduğuna ve 

tenasuha (ruh göçü) inandıklarını dile getirmektedir. Peygamberlerinin Budasef veya Hermes olduğu 

ifade edilmiş, bunların Çin ve Hint diyarında yaşadıkları bilgisini aktarmıştır. Havârizmî, 

Sümeniyye’nin habere bakışıyla alakalı herhangi bir bilgi vermemiştir.5 Peygambere inancı göz ününde 

bulundurduğumuzda buna inanıp da habere inanmama düşüncesi çelişki arz etmektedir. Zira peygamber, 

bir elçi olup bilgi aracı olarak haberi kullanmaktan başka çaresi yoktur. Bu onun için en öncelikli 

görevdir. 

Bâkillâni (ö. 403/1013), haberin bilgi değerini tartışırken önemli olanın, tevâtürü meydana 

getiren bir kalabalık tarafından aktarılmış olması ve kendisiyle hüccetin meydana gelmesi olduğunu 

ifade etmiştir. Dolayısıyla ilgili haberle ilgili herhangi bir ihtilafın bulunup bulunmaması önemli 

değildir. Nakli konusunda ittifak veya ihtilafın varlığı haberin bilgi değeri açısında bir etkiye sahip 

olmadığını ifade eden Bakillânî, Sümeniyye'nin bu konudaki ihtilafının haberin bilgi ifade etmesine bir 

zararının olmayacağını dile getirmiştir.6 

İbn Batta, Sümeniyye'nin Horasan civarlarında yaşayan acemler olduklarını haber vermektedir.7 

İsferâyinî de Sümeniyye'nin nazar ve istadlâli kabul etmediklerini söylemekle yetinmiştir.8 

Hicri 415 yılında vefat eden Mu'tezile Mezhebi'nin son temsilcilerinden Kâdî Abdülcebbâr, (ö. 

415/1025) Sümeniyye’nin bilgi kaynakları konusundaki görüşlerini ve eleştirilerini ayrıntısıyla bizlere 

aktarmaktadır. Ancak o da Sümeniyye ile ilgili haberleri bizzat kaynağından almamış olacaktır ki كى ح

 İnsanlar, Sümeniyye’nin ülkeler ile ilgili haberler hakkında“ الناس عن السمنية أنها تقول في االخبار عن البلدان 

şöyle dediklerini naklettiler…”9 ifadesiyle konuya başlamıştır. Kâdî’nın aktardığına göre 

Sümeniyye’nin başlıca görüşleri şunlardır:  

 
1 Mutahhîr b. Tâhir el-Makdisî, el-Bed' ve't-Târîh (B.y.: Mektebetu's-Sekâfâti'd-Dîniyye, ts.), 1: 187. 
2 Makdisî, el-Bed' ve't-Târîh, 4:61. 
3 Ebu’l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî, Tabsîretu’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, thk. Hüseyin Atay (Ankara: 

DİB Yay. 1993), 24; Halife Keskin, İslam Düşüncesinde Bilgi Teorisi (İstanbul: Beyan Yay., 1997), 74. 
4 Fahreddîn Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyin, el-Mahsûl fî İlmi Usûli’l-Fıkh, thk. Tâhâ Câbir Feyyâz el-Ulvânî 

(Beyrût: Müessesetü’r-Risâle 1997), 4: 228. 
5 Havârizmî, Mefâtifu’l-Ulûm, 46. 
6 Muhammed b. et-Tayyib Muhammed b. Ca'fer b. el-Kâsım el-Kâdî Ebû Bekir el-Bâkillâni el-Mâlikî, el-İntisâr 

li'l-Kur'ân, thk. Muhammed Usâm el-Kudât (Beyrût: Dâru'l-Feth, 2001), 97-98. 
7 Ebû Abdillah b. Muhammed b. Muhammed b. Hamedân el-Ukberî İbn Batta el-Ukberî, el-İbânetu'l-Kübra, thk. 

Ridâ Mu'tî, Osmân el-Esyûb, Yûsuf Vâbil, Velîd b. Seyuf'n-Nasr (Riyâd: Dâru'r-Râye, ts.), 1:378  
8 Tâhir b. Muhammed el-İsferâyinî, et-Tabsîra fi'd-Dîn ve Temyîzu'l-Firketi'n-Naciyye ani'l-Firaki'l-Hâlikîn, thk. 

Kemâl Yûsuf el-Hût (Lübnân: Alemu'l-Kütüb, 1983), 149.  
9 Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed, el-Muġnî fî Ebvâbi’t-Tevhîdi ve’l-Adl, thk. Hıdır Muhammed Nebhâ (Beyrût: 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2012), 15: 336. 
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Ülkelere, krallara vs. dair haberler sahih değildir. Bu tür haberin sıhhatiyle ilim meydana 

gelmez. İnsan sadece tanıklık ettiği şeyin bilgisine ulaşabilir. İşiten kişinin, yalan veya doğru olduğunu 

ayırt edemediği bir sözün sıhhatini bilmesi imkânsızdır.  Eğer haber ilim elde etmede bir yol olsaydı, 

haberin sonu değil başı bilgi ifade ederdi. Dolayısıyla tekrarına da ihtiyaç olmazdı. Eğer haber bilgi 

kaynağı oluyorsa, idrak gibi tekrarına gerek kalmadan bilginin meydana gelmesi gerekir.1  

 Kâdî, Sümeniyye’ye isnat ettiği görüşlere ek olarak, bu görüşlerle bağlantılı olabilecek farazi 

pek çok düşünceyi de ele almıştır. Bunları ifade ederken “onlar şöyle diyebilir” “و يجوز أن يقولوا” şeklinde 

sözlerine başlamaktadır. Bu doğrultuda yaptığı itirazlar şöyle sıralanabilir: -Haber bilgi elde etmede bir 

vasıtaysa, muhbirin sadece zarûrî değil, nazara dayanan haberiyle de bilginin meydana gelmesi 

gerekirdi. -İdrakte hatanın meydana gelmesi doğru olmadığı gibi haberde de hatanın meydana 

gelmemesi gerekir. -Haberi duyan kişide ilk etapta zann meydana gelir de daha sonra bu zann, kuvvet 

kazanarak ilim meydana getiriyorsa; bu durum, ilmin zanna dönüştüğünü göstermektedir.2 Kâdî’ya göre 

bu itirazlar yersizdir. Zira ilmin hakikati ve ilim olanın, ilim olmayandan ayırt edilip tespit edilmesi 

halinde hala buna karşı çıkan kişinin durumu, gözle idrak edilen bir şey hakkında onun dille veya 

kokuyla idrak edilmediğini söyleyip inanmayan kişinin durumu gibidir. Çünkü muhbirlerin şehirler ve 

krallar hakkında söyledikleri haberlerle oluşan itikat, idrak edilen şeylere inanmakla aynıdır.3  

Kâdî Abdülcebbârın Şi'î öğrencisi Şerîf el-Murtazâ (ö. 436/1044) da Sümeniyye’nin bilginin 

sadece idrakle elde edileceğini, haberlerin bilgi ifade etmediğini savunduklarını aktarmaktadır.4 Bu tür 

haberler, ilim ifade etmeyip sadece zann ifade eder.5 Ebû Ya’lâ el-Hanbelî (ö. 458/1066) de 

Sümeniyye’nin bilgi aracı olarak sadece duyu organlarını kabul ettiğini nakletmektedir.6 

Abdulkahir el-Bağdâdî, (ö. 429/1037) Sümeniyye'yi felsefi bir akım olarak görmemektedir. Zira 

tenasuha inananları sınıflandırırken Felâsife ve Sümenniyye şeklinde bir ayırıma gitmiştir. Bağdâdî 

Sümeniyye ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır: Tenâsuha inanan Sümeniyye, alemin ezeli olduğuna 

inanmaktadır. Onlara göre nazar ve istidlâl bilgi elde etme aracı değildir. Duyu organları dışında bilgi 

elde etmeyi sağlayan herhangi bir vasıta yoktur. Sümeniyye'nin çoğunluğu ahireti, tekrar dirilmeyi ve 

ölümden sonraki hayatı inkâr etmektedir. Bir kısmı da insan ruhunun diğer canlılara geçeceğine 

inanmaktadır. Bağdâdî, Sümeniyye'nin duyu organları dışında bilgiyi elde etmeyi sağlayan bir vasıtanın 

olmadığını söylemesiyle birlikte tenâsuha inanmalarının bir çelişki olduğunu söylemiştir.7 

 
1 Kâdî, el-Muğnî, 15: 336. 
2 Kâdî, el-Muğnî, 15: 337. 
3 Kâdî, el-Muğnî, 15: 337. 
4 Şerîf el-Murtazâ Alî b. el-Hüseyin Mûsâ el-Mûsevî, ez-Zerî’a ilâ Usûli’ş-Şerî’a, thk. İmâm Sâdık müesseseinde 

bulunan bir ilmi komisyon (İrân: Müessesetü’l-İmâm es-Sâdık, 2008), 344, 345. 
5 Şerîf el-Murtazâ, ez-Zehîra, 466. 
6 Ebû Ya’lâ Muhammed b. el-Hüseyin b. Muhammed b. Halef b. el-Ferrâ el-Halîlî el-Bağdâdî, el-Mutemed fi 

Usuli’d-Din, thk. Vedi’ Zeydân Hadâd (Beyrût: Dâru’l-Meşrik, 1986), 19. 
7 Bağdâdî, el-Ferk Beyne'l-Firak, 253. 
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Kâdî Ebû Ya'lâ mütevâtir haberin bilgi ifade ettiğini bütün alimlerin bunda ittifak halinde 

olduklarını dile getirdikten sonra Sümeniyye'nin haberin bilgi kaynağı olmayacağını, bilginin sadece 

duyular ile elde edildiğini hikâye etmektedir.1 

Cüveynî (ö. 478/1085), Kitâbu't-Telhîs isimli eserinde "Sümeniyye'ye Reddiye" şeklinde bir 

başlık açmış ve onlara göre haberlerin ilim ifade etmediğini, mütevâtir, müstefiz ve âhâd arasında 

herhangi bir farkın olmadığını dile getirdikten sonra görüşlerini çürütmeye çalışmaktadır. Ona göre 

Mekke Bağdat ve görmediğimiz şehirler hakkında, gidip görenlerin mütevâtir derecesinde bize aktarmış 

oldukları haberleri aracılığıyla zorunlu olarak bilgi sahibi olmaktayız. Duyularda olduğu gibi akıl sahibi 

olan kimse bunda şüphe etmez. Örneğin tevâtür derecesinde filan kadının kendisini doğurduğunu 

söylenen kişi buna tanıklık etmemiş olsa da bunda şüphe duymaz. Bu da delille değil zorunlu olarak 

meydana gelmektedir. Cüveynî, "duyuların zorunlu bilgi ifade ettiğini kimsenin bunu inkâr etmediğini 

ancak tevâtürle elde edileni inkâr edebiliyoruz" şeklinde bir eleştiri yöneltilmesi durumunda onlara 

Sofistlerin örnek verileceğini dile getirmektedir. Zira Sofistlere göre duyular da bilgi kaynağı değildir. 

Çünkü onlara göre duyularla hissedildiği söylenen şeyin bir hakikati yoktur. Onu görmemiz, uykudaki 

kişinin rüyası gibidir.2  

Gazzâlî, (ö. 505/1111) Sümeniyye'nin mütevâtir haberin bilgi ifade ettiğini inkâr ettiklerini, 

göremediğimiz şeylerin bilgisini ancak tevâtürle elde edebileceğimizi söylemektedir. Bunun kabul 

edilmemesi durumunda kişi annesi ile dünyada yaşayan diğer kadınları birbirinden ayıklayamayacağını 

örnek göstermiştir.3 Aynı şekilde idrak edilmediğinden dolayı Sümeniyye'nin kudret, irade ve ilmi inkâr 

ettiklerini haber vermektedir.4 

Fahreddin Razî, mütevâtir habere dair Sümeniyye'den farklı görüşler nakletmektedir. Bir görüşe 

göre içinde yaşanılan zamana dair mütevâtir haber kesin bilgi ifade etmemektedir. Bu tür haberler, bilgi 

açısından zann-ı galip ifade etmektedir. Diğer bir görüşe göre içerisinde yaşanılan zaman dilimiyle 

alakalı mütevâtir haberler kesin bilgi (ilim) ifade ederken; geçmiş zamana dair haberler kesin bilgi ifade 

etmemektedir. Razî, görmediğimiz halde pek çok şehrin varlığından şüphe etmeksizin haberdar 

olduğumuzu, bunu inkâr etmenin, tanıklık edilen şeyin inkâr etmesi gibi olduğunu ifade etmiştir.5 

Dolayısıyla haberin bilgi aracı olarak kabul edilmemesi görüşü makul değildir.   

Ahmed b. Yahyâ el-Murtazâ (ö. 840/1437), bilgi kaynakları arasında yer alan haberle alakalı 

Sümeniyye’nin düşüncelerini şöyle özetlemektedir: "Yiyecekler tek cins oldukları gibi haberler de tek 

cinstir. Dolayısıyla ilim ifade edip etmeme konusundan birbirinden farklı olmaları doğru değildir. 

Cümle/çoğunluk birlerden meydana gelmiştir. “Bir” ilim ifade etmediği gibi cümle de ilim ifade etmez. 

 
1 Kâdî Ebû Ya'lâ, Muhammed b. el-Hüseyin b. Muhammed b. Halef İbn el-Ferrâ, el-Udde fi Usûli'l-Fıkh, thk. 

Ahmed b. Alî b. Seyr el-Mubârekî (B. y., y.y., 1990), 841.  
2 Abdulmelik b. Abdillah b. Yûsuf b. Muhammed el-Cüveynî, Kitâbu't-Talhîs fi Usûli'l-Fıkh, thk. Abdullah Colum 

en-Nebâlî, Beşîr Ahmed el-Umerî (Beyrût: Dâru'l-Beşâiri'l-İslamiyye, ts.), 1:281-283.  
3 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî et-Tûsî, el-Menhûl min Tâ'likâti'l-Usûl, thk. Muhammed 

Hüseyin (Beyrût: Dâru'l-Fikri'l-Muâsır, 1998), 323. 
4 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn (Beyrût: Dâru'l-Ma'rife, ts.), 4: 252. 
5 Râzî, el-Mahsûl, 4: 228.  
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İlim ifade etmesi açısından bunların birbirinden farklı olması doğru değildir. Müşahedeye dayanan bilgi, 

habere dayanan bilgiden daha kuvvetlidir."1 Mütevâtir haber de aynı şekilde ilim ifade etmemektedir.2 

İslam kaynaklarında Sümeniyye'nin bilgi kaynaklarına dair verilen bilgiler, bütün Şamanistler 

için söz konusu olduğu söylenemez. Zira bazı Şamanistlerde duyu organlarıyla idrak edilemeyen ruha 

inanma,3 gökten haber verici esrimeler/dalınç,4 şeytanın varlığına inanma,5 duyular üstü dünyayla 

temas6 gibi inanışlar vardır. Aynı şekilde ölümden sonraki yaşama inancının varlığı7  da duyularla idrak 

edilmeyen konular arasında yer almaktadır.   

SONUÇ 

İslam kaynaklarında Sümeniyye ile ilgili tartışmalar, ilk etapta teolojik bir niteliğe sahip iken 

sonraki süreçte özellikle bilgi teorilerinin sistematik bir hal almasıyla birlikte epistemolojik bir mahiyet 

arz etmiştir. Hicri üçüncü asırdan bu yana haber konusunu ele alan pek çok kelâm ve usûl alimleri, karşı 

görüşe sahip Sümeniyye’yi muhatap almış ve görüşlerini çürütmeye çalışmışlardır. Sümeniyye’nin 

habere yaklaşımıyla ilgili bilgiler, yukarıda ismi geçen eserlerin neredeyse tamamında aynı 

doğrultudadır. Dolayısıyla Sümeniyye fırkasının varlığı kesin olup habere dair görüşleri hakkında net 

bir bilgiye sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna göre Sümeniyye, bilgi aracı olarak sadece 

duyuları kabul etmekte; haberi ve dolayısıyla haberin bilgi değerini kabul etmemektedir. 

Kanaatimizce İslam kaynaklarının Türklerden ve Şamanizm olan inançlarından söz edilmemiş 

olması pek makul değildir. Sahip olunan görüşler ve kelimenin etimolojik yapısı da göz önünde 

bulundurulduğunda Sümeniyye'nin Şamanizm olması oldukça yüksek bir ihtimal olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Türklerin tarihin farklı dönemlerinde farklı inançları benimsediği göz önünde 

bulundurulduğunda çeşitli dönemlerde yaşayan bazı Türk halkların haberi bilgi aracı olarak kabul 

etmedikleri görülmektedir. Ancak bu düşüncenin bütün Türkleri kuşatmayacağı da ortadadır.  
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ОРХОН-ЕНИСЕЙ ТАШ ЖАЗУУЛАРЫНДАГЫ ТҮРК ЭЛДЕРИНИН “ИНСАН” 

ЖАНА “МЕКЕН” ТУУРАЛУУ ТҮШҮНҮКТӨРҮ 

Aкматали Aлимбеко1

Аннотация 

Бул макалада Орхон Енисей жана Орхон сууларынын боюнан табылган түрк элдерине таандык  

таш жазууларындагы «инсан» жана «мекен» түшүнүктөрүнүн берилиши талдоого алынат. Инсан 

идеалы катары «Эр жигит», «Эр алп» түшүнүктөрүнүн маани-маӊызы таш жазууларынын 

тексттеринин мисалында чечмеленет.  Байыркы түрк элдеринде инсандык сапат эӊ обол эл журт, 

мекен алдындагы парызын канчалык даражада аткаргандыгы менен өлчөнөөрү ачыкталат. Таш 

жазууларындагы мекен жана эл түшүнүктөрүнүн бирдей мааниде колдонулушу туралуу тексттер 

талдоого алынат.  Ошону менен бирдикте таш жазууларындагы мекен бейпилдигин, бекем 

сактап келечек муундарга өткөрүп берүү тууралуу ата бабалардын үгүт насаатары жана алардын 

бүгүнкү күндөр үчүн актуалдуулугу белгиленет.  

 

Ачкыч сөздөр:  Түрк элдери, Орхон-Енисей,  таш жазуулары, инсан, мекен.   

 

 

ORKHON-YENISEY TURKIC PEOPLE OF THE EXISTENCE OF 

"PERSONALITY "AND "FATHERLAND" 
Akmatali ALIMBEKOV 

 

Abstract 

This article Orkhon found along the waters of the Yenisei and Orkhon Turkic peoples belonging to the 

inscriptions on the concepts of 'person' and 'homeland' be provided to be analyzed. The ideal of a person, 

as a man 'Er, er, giant concepts disclosed in the text entries in the merits of the case. Ancient Turkish 

society, personal quality, and most importantly with the performance of the extent of his command 

before the nation as a nation, homeland ölçönöörü revealed. Address of the inscriptions on the use of 

the same concepts and texts are analyzed. At the same time, together with the inscriptions on the transfer 

of the good of the motherland, and to future generations of ancestors, and campaigning on their 

relevance to today's date. 

 

Keywords: Turkish peoples, Orkhon-Yenisey, Fonts, personality,fatherland. 

 

 

Өзүнүн тарых таржымалын, оомал-төкмөл турмуштагы таалайлуу күндөрү менен 

кейиштүү кезеңдерине  сынчыл санаа менен терң саресеп салып, андан сарыгып чыккан ой 

тыянактарын, келээр муунга тура багыт бериш үчүн санат сабак  таризинде мурастап кетүү  

байыртан калыптанган салт.  Кылымдарды карыткан улуу дастандар, баяндар, улама санжыралар  

ушул озуйпаны орундатуу максатында жаралган. Ошондой мурастарда орун алган баалуу элдик 

философиялык педагогикалык ой түшүнүктөрдүн эӊ маанилүү жактарынын бири «инсан» жана 

«мекен» тууралуу баалуулуктары. 

Америкалык антрополог и психоаналитик A.  Кардинер ар кандай элдердин 

маданиятында адам кандай болушу керектиги жөнүндөгү түшүнүктөр бар экендигин 

белгилеген.. Аны инсандын негизги структурасы  (basic personality structure) –деп атаган. 

( Стефаненко, 2004: 56) 

 
1 Проф. Докт., Kыргыз-Түрк “Манас” университети, akmatali_alimbekov@mail.ru. 
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Орустун улуу педагогу К.Д. Ушинский «Ар кандай улут ыр баштап, макал, 

жомокторунан азыркы роман, драмаларына чейин адам кандай болуш керектиги жөнүндөгү 

түшүнүктөрүн, ишенимдерин бекемдеп келет.” –деп жазган.   (Ушинский, 1988:414)  

Түрк дүйнөсүндөгү   «инсан» жана «мекен» түшүнүктөрүнүн өз ара байланышын 

философиялык жана педагогикалык аспектте изилдеп үйрөнүүнүн маанилүү булактарынын бири 

– Енисей жана Орхон сууларынын боюнан табылган таш жазуулары, байыркы түрк 

жазуусундагы маданий эстеликтер.    

Орхон-Енисей эстеликтери байыркы түрк элдеринин тилин гана эмес, маданият тарыхын, 

социалдык турмуш тиричилигин, этнографиясын изилдөөгө негиз болоору бир катар 

окумуштуулардын (Кляшторный, 1964;   Стеблева, 1991;   Мамытов, 2002;  Алйылмаз, 2013; А. 

Абдразаков, 1995; Шериев, 1996; Н Усеев, 2011; Сыдыков-Конкобаев, 2001;)  эмгектеринде 

тарыхый жана лингивистикалык контекстте учкай белгиленип өткөн.  

Орхон-Енисей эстеликтеринин тили жана андагы ата мекен, инсан жөнүндөгү 

баалуулуктар менен  кыргыз элинин салттык  маданиятындагы паралелдер тууралуу кыргыздын 

залкар жазуучусу академик Түгөлбай Сыдыкбеков да пикирин такай жарыялап келген.  Бул 

ойлорун  «Ата мурасы жөнүндө сөз» (Кырыгызстан маданияты гезити, 1967-ж., 3-ноябрь), 

«Тарых жана «Манас» (Ала-Тоо журналы, 1968-ж., №11), «Улуу сөз жөнүндө ой» (Кыргызстан 

маданияты, 1969-ж., 28-май) атуу макалаларында байыркы түрк жазууларындагы Күл-Тегиндин, 

Могилян кагандын, Тоникуктун эстеликтериндеги тексттерин талдоо аркылуу билдирген.  Буга 

байланыштуу ал «Аккуласын минип жоого айкырып чыккан айкөл Манасын сүйүп, Манасын 

тааныган элибизге, биз ушул: Акбозун минип жоого каршы арстандай чапкан Күлтегин 

жөнүндөгү сөздү тартууладык. Тарыхта белгилүү болгон ушул Күл-Тегин алптын элеси, биз 

сүйгөн, биз билген «Манас» баянындагы алптардын элесине үндөшөбү, жокпу? Жазууда 

баяндалган элжурт күрөшү, алардын ой-максаты биздин «Манастагы» айтылган кыргыз 

журтунун күрөшү, оймаксаттары, тилеги менен үндөшөбү, жокпу? Эгер ал үндөштүктөр, ал 

жаңылыктар бар болсо, анда алар биздин кемибизди толуктайбы, жокпу? Муну ар бир баамчыл 

адам өзү талдасын!»  – деп окурмандарды диалогко чакырган. (Сыдыкбеков, 1982:37) 

  Бирок, мурастагы инсан жана мекен түшүнүктөрүнө карата кызыгуулар менен кыя айтылган  

канчалык көп болсо да бул маселе азыркыга чейин философия, педагогика айдыңынан атайын 

изилдөө предмети болгон эмес. Маселеге салттуу педагогикалык билимдер ѳңүтүнѳн назар 

салсак кыргыздар байыртан эле сырт турпаты менен рухий көрөнгөсү шайкеш, төгөрөгү төп 

инсанды «чыныгы адам», «адамдын асылы», «адамдын адамы» деп сыпаттап келишкенин 

кѳрѳбүз.  Адатта, дйүнөдөн көзү өткөн, журт сүймөнчүлүгүнө татыктуу инсанды «андай адам 

кайра жаралбас», «кайран жан, адамдын адамы эле» деп, анын   өрнөктүү жорук-жосундарын 

тирүүлөр  үчүн үлгү тутушат. Ушундай ички мотивди  Орхон –Енисей жазууларынын жаралыш 

генезисинен да кѳрүүгѳ болот. Анткени, көпчүлүгү эл журт үчүн дал ошондой кызмат өтөгөн 

өрнөк инсандар тууралуу эскерүү жана алардын өздөрүнүн керээз осуяттарынан куралган.  
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Эстеликтерде уул балдар менен кыздардын идеалы алардын  үй-бүлөлүк жана коомдук 

турмуштагы ордуна, функциясына карай өз алдынча, өзгөчө мерчемдер менен аныкталган. Уул 

балдарды тарбиялоонун идеалы — байыркы доорлордон азыркы күнгө чейин «Эр жигит» «эр», 

«алп» деген түшүнүк менен -туюнтулуп келген. Бул түшүнүктүн мазмуну түбү бир түрк 

элдеринин баарында бирдей кабылданышы, алардын педагогикалык маданиятынын кыртышы 

бир экендигинин дагы бир далили. Демек, «Эр жигит», “Алпэрен” түшүнүгү турк калктаррынын 

уул балдарды тарбиялоого байланышкан акыл туюмунун, тарыхый тажрыйбаларынын туундусу. 

Салыштыра алганда «Эр жигит» идеалынын мазмуну орус элиндеги «азамат уул» (добрый 

молодец), жапон элиндеги «самурай», англичандардагы «жентельмен» деген түшүнүктөргө 

жакын. Алардын баарына тең эле албеттүүлүк, эр жүрөктүүлүк, тайманбастык, кичи пейилдик, 

калыстык, шайыр-шайдооттук сыяктуу жалпы касиеттер мүнөздүү. Демек, жигит идеалынын 

мазмуну жалпы адамзаттык нарк дөөлөттөргө шайкеш. (Алимбеков, 1996:36) 

Жалпы түрк элдеринин орток мурасына айланган “Орхон –Енисей” тексттери, “Коркут 

ата китеби”, “Манас” дастандарында “Эр жигиттин” коомдогу статусу, аны тарбиялоонун 

шарттары, анын инсанына коюлуучу талаптар туралуу  бай материалдар катылган. Түрк 

элдеринин байыркы салттарына ылайык уул балдар “Эр жигит” деген наамга атайын эрдик 

көрсөтүп, сыноолордон өтүү  аркылуу гана жетишишкен. “Манас” дастанында Манастын “Эр 

жигит” катары жетилиши  эчен сыноолор, күрөштөр менен коштолуп олтурат.  Түрк элдеринин 

салттарына ылайык Эрдик көрсөтмөйүн уул балдарга алп эр жигит статусу ошондой эле ысым 

ысым ыйгарылган эмес. «Эр жигиттин» моралдык кодекси эл ичинде эзелтен калыптанган 

төмөнкүдөй мерчемдер менен мүнөздөлөт: «Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш 

кымбат», «Жигитке бир сыр, жети кыр керек», «Элден безген эр эмес, жоодон качкан шер эмес», 

«Эр намыстын кулу», «Эрдин даңкын эмгек чыгарат». Ошентип, эптеп эле “ашка жүк, башка 

жүк” балдардын санын көбөйтүү көчмөн элдердин жашоо ыңгайына туура келген эмес. Ата 

намысын, нарктарын кастарлап, андан ары улап кете албаган “аяк бошотоор”, “араңжан”, 

“ашкеби” балдардын барынан жогу жакшы деген тыянак көчмөн элдердин башка калктардан 

айырмалуулугун мүнөздөөчү көз караш болгон. “Манас” дастанында бул идея “Эркек бала эр 

болсун, эр болбосо ал бала, туулбай кара жер болсун”- деп ѳтѳ катаал талап катары бекемделген. 

(Алимбеков, 2018:9) Орхон-Енисей жазууларындагы инсан сыпаттары жогорку  принциптердин 

илюстрациясы болуп эсептелет.  Ошон үчүн Күл-Тегиндин эстелигинде: "Умай энедей каныша  

энемдин  багына  иним  Күл-Тегин  эр  атын  (наамын)  алды"  делип, сыймыктануу менен 

жазылган (Сыдыков-Конкобаев, 2001:111)  Демек, Күлтегиндин ийгилиги – эненин багына экен. 

Мунун өзү жогоруда айтылган, эне – түрк уулунун татыктуу, ар намыстуу жашоосунун бийик 

чен-өлчөмү жана аны түп жактан шыктандырып турган кудуреттүү күч деген ойдун тууралыгына 

күбө өтүп турат. 

Енисей таш жазууларында инсандардын жашоо турмушта өз мээнети менен бардык 

бийиктикке жетишүү мүмкүн деген ишенимди бекемдөө мотиви ачык берилет.  Буга 
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байланыштуу Н. Усеев тарабынан которулган  Көжөлииг-Хову жазма эстелигинде маркум “Беш 

жашымда атасыз калып, он тогуз жашымда энесиз болуп, кайраттанып, отуз жашымда өге 

(премьер-министр)  болдум. Кырк жыл мамлекетти башкардым, элди бийледим, тышкы жоолор 

менен согуштум, мамлекет курдум” –деген саптар кездешет.  ( Усеев, 216:362)  Бул жазууну бир 

адамдын жашоо өрнөгү, нускасы, сабагы катары кабылдоого болот.  

Орхон-Енисей жазууларында инсан үчүн эӊ башкы,  эң ыйык дөөлөт – бул элдин, 

мамлекеттин эркин азаттыгы, көз карандысыздыгы, башкалар менен тең ата – мамлекет курууга 

умтулуу руху.  Инсан үчүн арбын мал же алтын чогултуу, көп аял алуу  сыяктуу гедонисттик 

лазаттарга умтулуу эч бир жазууда биринчи пландагы приоритет катары каралбайт. Жазууларда 

маалымдалгандай түрк уруулары 50 жыл Кытайга көз карандылыкта жашайт. Каруу күчү, кытай 

каганына кызмат кылат. Кытай кызыкчылыгы үчүн согушат, эмгектенет. Кытайлыктарга каршы 

көтөрүлүшкө чыгып, 682-жылы көз карандысыз мамлекетин курууга жетишет. Өз мамлекетинин 

чектерин куруп, Билге  каган мекендештерин өз Ата Журтун ыйык тутуп кастарлап жашоого 

нускайт: «Өтүкөндүр жана Өтүкөндөн жакшысы жок, ал жакта олтуруп кытай эли менен 

келишим түздүм. Өтүкөндө жашасаң түбөлүк чексиз жашайсың» (Орхон-Енисей тексттери, 

1982: 98).  

Эстеликтерде өтө эле жыш учураган төмөнкүдөй саптарды белгилүү өлчөмдө уул 

баланын калк алдында берген эсеби катары кабылдоого болот. «Мен он тогуз жашымда шат 

болдум. Он тогуз жыл каган болдум. Өлкөнү, мамлекетти коргодум…. Илгери Кадыркан жышты 

ашып, журтту (элди) анда кондурдук, иретке келтирдик. Батышка Кеңу-Тарманга чейин түрк 

элин жайгаштырдык. Ал кезде кул кулдуу болгон эле, иниси агасын билбес эле, уулу атасын 

билбес эле» . Теңир жалгаганы үчүн, мен курганым үчүн түрк эли куралган эле. Мен мынча 

тырышкандык менен курганды баштабасам, түрк эли өлөт эле, жок болот эле. Түрк бектери жана 

эл муну ойлогула! Ушундай деп билгиле! Мен түрк элине душманды жолотподум. Бир дагы 

атчан бастырып келе алган жок... анан эл кайра баш көтөрүп, чоң элге айланды. Мен өзүм 

карыдым, улуу жашчы болдум. Мен арбак болдум” (Орхон-Енисей тексттери, 1982: 108).  Бул 

бир адамдын өмүр жолу таш жазуулары аркылуу бүткүл түрк элдеринин келечек муундарына 

түбөлүктүү осуят катары ыроолонгон. Ырасында эле белгилүү жаш куракка жеткенде эрдик 

көрсөтүү инсан катары жетилүүнүн өзгөчө көрсөткүчү болгон.  

Түрк элдерининдеги “Эр жигит” таалим –тарбиясы мурда да айрым изилдөөлөрдө 

каралган. Буга Сулейман Каан Ялчын жана Мурат Шенгүл “Коркут ата баяндарындагы балдарды 

тарбиялоодогу баалуулуктар жана андагы каарманды баалоо” (Süleyman Kaan Yalçin - Murat 

Şengül, 2004: 209-223)  жана Али Дуймаздын “Коркут ата китебинде алптардын таалим-тарбиясы 

жана алптыка өтүү” (Duymaz, 1998:39-50)   аттуу макалаларын кошууга болот.  “Коркут ата 

китеби” аӊгемелериндеги эр алптарды тарбиялоо салтына тектеш айрым көрүнүштөр Енисей 

жазма эстеликтеринде да учурайт. Буга байланыштуу Хемчик-Чыргаакы жазма эстелигинде  

орун алган “Эр саноо не болот»  (эр санймак не эргей) деген сөз өзгөчө кызугууну туудурат. “Эр 
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саноонун” азыркы тилдеги мааниси, “жоокерлерди тарбиялоо”.  Мында “Эр саноо не болот (ким 

аскерлерди тарбиялайт)?” деп өзүнүн эр башчысы устаты кайтыш болгондон кийин эми бул 

ишти ким аткарат деген санаа сезимин туйгузушу.  Демек, байыркы көчмөн кыргыздарда эл журт 

мамлекетти коргогон жоокерлер атайын адис, тажрыйбалуу устаттар тарабынан тарбияланган.  

Эстеликтерде адамдын инсандык насили акыл көрөӊгөсү, адилеттүүлүгү менен бааланат.  

Айрыкча бул сапат журт башчыларынын эӊ башкы сапаты болууга тийиш. Буга байланыштуу 

«Акылман кан эле, алп эле, буйругу калыс, так кайратман эле, алардын башкаруучулары эл 

журту көңүлдөрүндө кири жок ачык эле. Ал үчүн мыйзамы ак жүрдү». – деген маанидеги 

тексттер кездешет. Жазууларда кагандардын акыл парасаты, кишилик насили бүт калк үчүн үлгү, 

идеал жараткыч маани-маңызга ээ экендиги калк башына көкүрөк дүйнөсү караңгы түркөй адам 

келсе, анын арты азаптуу болоору эскертилет. «Акылман эмес такка отурса, анын мыйзамы да 

акылсыз, мыйзамына баш ийгендер да карөзгөй болду» (Орхон-Енисей тексттери, 1982: 62-63). 

Демек, түрк элдеринде акыл жана ыйман ханды да, карапайым калкты да баалоодогу башкы – 

критерий болгон. Жазууларда кагандардын көпчүлүгү элине камкор, кең  пейил, жоомарт, калыс,  

жөнөкөй  болгон,  өз  элинин ар намысын,  каада-салттарын  бекем  тутунган символ инсандар 

катары баяндалат. Алар элден обочолонушкан эмес. Дегинкиси акылы зирек, адеп-нарктуу 

инсанга артыкчылык берүү түрк элдеринин рухий педагогикалык мурастарында туруктуу орун 

алган көз караштардын катарына жатат. Алсак, «Манас» эпосунда бардык жеңиштер жана 

жетишкендиктер Бакай, Алмамбет, Каныкей сыяктуу акылман адамдардын ишмердүүлүгү менен 

байланышта каралат. 

Таш жазууларында байыртан келе жаткан жамааттык жашоонун түптүү эрежелерин, 

санжыргалуу салттарын сактабай, байлык жана бийлик үчүн күрөш, эки жүздүүлүк, ичи тардык 

жана көрө албастык сыяктуу илдеттерге чалдыккан элдин эртеңи жок, туруктуу мекени да 

болбойт эскертүүлөргө арбын орун берилген.  

“Эмгектенип куралган элибиздин курган мыйзамы ушундай эле. Түрк огуз бектери 

эшитиң! Үстүдөгү (төбөдөн) теңири баспаса, астыдам (алдыдагы) жер тилинбесе (жарылбаса), 

түрк журттуу (мамлекетинде) бийлигиңди ким арытат (жок кыла алат) эле! Түрк эли!...өкүн көрө 

албастыгың үчүн, акылман каныңа, мамлекетиңе каршы болуп, өзүң жаңылдың (жаңылыштык 

кетирдиң), душман келтирдиң. ...Каның суудай акты, сөөгүң тоодой жатты (жайылды), бек 

болгон уулуң (тукум, уругуң) кул болду, сулуу кыз балаң (эстеликете кыз уулуң) күң болду. 

Билбестигиң үчүн каган агам учуп кетти (өлдү)” (Орхон-Енисей тексттери, 1982:  65]. Абалкы 

тарыхый тажрыйбадан келип чыккан бул ачуу сабактардын маани-маңызы бүгүн да эртең да 

эскирбейт жана актуалдуугун жоготпойт. Белгилүү го, түрк калктарын бири-биринен ажыратып 

бөлүп таштоо, алардын түбү биргелигин таптакыр унуттуруу, ынтымагын ичтен ыдыратып бузуу 

үчүн ар кандай айла-амалдарды колдонуу тарыхта дайыма боло келген иш. Ошон үчүн 

жазууларда тарыхый тамырды сезип, “бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга” үндөгөн 

акыл кеңештер таасирлүү чагылдырылган. “А биз ичи-тышыбызды туткандай бололу. Жука 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

32 

 

нерсени топтогонго оңой болот, ичке нерсени үзгөн оңой болот, жука калың болсо, топтогондо 

алп болот…» (Орхон-Енисей тексттери, 1982: 67).  

Таш жазууларда инсандын гумандуулугун адамгерчилигин көрсөткөн эл журт, 

жакындарын сүйүү, алардан айрылуунун азаптуулугун аңдатып, адамдарда өмүрдү, 

тирүүчүлүктү баалоого, өлүмдү жектөө сезимин уялатып, өнүктүрүүгө багытталган саптар арбын 

жолугат. Тирүүчүлүк ушунчалык таттуу, ушунчалык кызык, ушунчалык кымбат экени 

эстеликтерде кезиккен эки ооз сүйлөмдөр аркылуу эле жүрөктүн тереңине жете туйдурулат. М: 

ар кайсы жазууларда учураган «көрөр көзү көрбөстөй, билер билигим билбестей болду, өзүм 

кайгырдым (аза күттүм); «Курдашыман айрылдым, сегиз уулуман айрылдым, аттигиниң ак 

өргөөдөгү канышамдан айрылдым, сегиз уулумдан айрылдым аттигиниң» (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982: 68);  «Төрт инилүү элек, бизди күчтүү кудурет айрыды..»  (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982: 170);  «Элим өкүнүчүңө калың жоо менен катуу тийип (салгылашып) айрылдым 

аттигиниң. … иниңизге, агаңызга инген жүгүн арттыңыз (азапка салдыңыз)» (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982: 171); « Кара журтум үч уулума бөкпөдүм (тойбодум)»  (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982: 172)  сыяктуу саптар маркум менен анын жакындарынын ортосундагы каңырык 

түтөткөн аялуу сезимдеринин канчалык күчтүү экендигин айгинелеп, кимдин болсо да 

гуманисттик сезимдерин ойготпой койбойт.  

Орхон жазууларында ата-энелик парызды, ата-энелер алдындагы балдардын парыздарын 

баяндаган таалим-тарбия маселелерине тикеден-тике тиешелүү төмөнкүдөй саптар да кезигет: 

«Иним жети, уулум үч, кызым үч эле. Уулумду үйлөндүрдүм. ….кызымды калыңсыз бердим. 

Окутуучума жүз эр, турак (жай) бердим»; «Уулум эр жеткенде окутуучуңдай бол, ханга кызмат 

кыл, кайраттан»; «Үч уулумду улгайтып өстүрдүм» (Орхон-Енисей тексттери, 1982: 191).  

Кыргыз элинин мекенчилдикке тарбиялоо түшүнүктөрүнүн мерчеминде “мекен” менен 

“эл” түшүнүктөрү ажырагыс биримдикте каралат. Айрым учурда “эл” түшүнүгү маани-маңызы 

жагынан борбордук мааниге ээ. Анткени көчмөндөрдө элдин бүтүндүгү, бакубаттыгы жамааттык 

жашоонун, бар болуунун эң башкы субстанциясы деп эсептелинген. Бул маселе айрыкча кыргыз 

элинин сыймыктуу мурасы болгон “Манас” дастанындагы “Кырк үйлүү кыргыз журт үчүн, 

Курман болуп кетейин” деген саптарда бекемделет.Буга  паралел түшүнүктөр б.а эл жана 

мамлекет түшүнүктөрүн бирдей мааниде кароо  Енисей жазууларында да учурайт. Муну менен 

мамлекет эл болгондо гана болот деген ишеним бекемделет. “ Мамлекет маанисине келген эл 

сөзү жазма эстеликтерде 69 жолу учураса, булардын он бешинде теңри (ыйык) сөзү менен 

сыпатталган: бен теңри элимке (теңри) элчиси эртим, алты баг бодунка беги эртим (Мен ыйык 

мамлекетиме кудайдын элчиси элем, алты уруу элиме беги элем) (Е 1, 2); куйда кунчуйым, эки 

огланыма, эсизиме, йаңус кызыма, теңри элимке, башда бегимке бөкмедим (Ак өргөөмдөгү 

ханышама, эки уулума, кайрандарыма, жалгыз кызыма, ыйык мамлекетиме, башымдагы бегиме 

тойбодум) жана башкалар” ( Усеев, 216:359) .  Бул байыркы кыргыздардын мекен туткан 
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мамлекетти инсан, эл катары  жашоо кечирүүнүн, бар болуунун эӊ негизги шарты катары көрүп 

ага ыйык мамиле кылганын далили.    

Орхон –Енисей таш жазууларында ата мекендин эгемендүүлүгүн бекемдөө үчүн кимдер 

менен мамиле кылуу, эмнелерди жасап, кандай жол-жобону, мыйзамды тутуу керектиги 

жөнүндөгү баштан өткөрүлгөн сабактар арбын. Бул жөнүндө «Билге Каган» сөзүмдү тандагыла 

– деп элге кайрылып, «Өтүкөн Мекен катары жайлуу жай эле. Бул жерде табгач эли менен 

ынтымакка келдим. Алтын, күмүш ичимдикти арбын берип жүргөн табгач элинин сөзү таттуу, 

жумшак эле. Таттуу сөзү, жумшак асылдары менен азыркы, ыраак жашаган калкты өзүнө жакын 

кондурду. Жакын конгондон кийин бузукулуктарды үйрөтүштү. Ошентип таттуу сөзүнө, асыл 

тартууларына адашып далай түрк эли өлгөн. Кээ бириңерге бузуку кишилер «ыраак болсоңор 

дүйнөнүн жаманын берет, жакын болсоңор жакшы белек берет деп үйрөтүштү. Билими жоктор 

ага жакын барышып набыт болушту» [8, 61] – деп алды келээр муунду ар кандай арамза 

азгырыктардан алыс болуусун эскертет. Түрк мыйзамынан алыстоо жана маданий четтөө: Орто 

Азия түрк тарыхында түрк мамлекетинин өзүн күчтөндүрүп турган түрк мыйзамынан алыстоосу 

кандай жыйынтык алып келгендиги түбөлүк душманы Кытай менен мисалдаштырылып 

түшүндүрүлөт. Мында максат коркунучту эске алып, мамлекеттин өзүн жөнгө салуу. Көктүрк 

жазуу эстеликтеринде буга байланышкан көп сандаган өрнөктөр бар. Гун доорунда деле Кытай 

салтын кабыл алуунун өрнөктөрү бир Кытайлыктын сөзү менен ачык айтылат. Метенин уулу 

Кийуктун вазири Жунг-Ханг Йуех байлык жана дөөлөткө магдырап, Кытай кийими, тамак-

ашына кызыга баштаган каганга мунун тескери тарабын мындайча түшүндүрөт: «Гундардын 

бардык элин топтосонуз Кытайдагы бир аймактын элине да жетпейт. Кытай күчтүү, өзгөчө 

алардын тамак-ашы жана кийим-кечеси башка. Ошон үчүн Кытайдагы мындай нерселерге 

кызыгуу туура эмес. Азыр сиз Гун өкүмдары салтыңызды өзгөртүп, Кытайдагы байлыка ээ 

болууну самасаңыз, Кытай товарларынын жок дегенде бештен бирин сатып алууга мажбурсуз. 

Ошону менен Гун калкынын баары (керектөөсү үчүн) Кытайга баш ийип, Кытайдын таасиринде 

калат. 

Кытай жибегин алсаңыз жана өндүрсөңөр деле силер Гундар бадал жана тикен арасында 

дайыма ат үстүндө болосуңар. Кийим-кечегиңер тез эле бадал арасында жыртылат. Албетте, 

жибек кийим-кечектер азыркыга чейин кийген жүн жана тери кийимдериндей жакшы жана 

ынгайлуу болбойт. 

Тамак-аш маселесине караганда: Кытай тамак-ашын колдонсонор деле алар тез эле 

түгөнүп жок болот, же болбосо жебей эле таштайсыңар. Мындай Кытай тамак-аштары силердин 

кымыз-айраныңардай жаңы жана силерге ылайык тамак-аштардан эмес» (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982: 101). 

Азыр деле ушундай окшош маселе менен салыштырып элестетсек, бул сөздөрдүн туура-

каталыгы адамды таң калтырат. Көктүрк доорунда деле мамлекеттин жок болушун тездеткен 

себептердин бири түрктөрдүн жашоо турмушун жана мыйзамын чанып, Кытайды туурагандыгы 
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биринчи орунда. Кытайлыктар мындай абалды байкагандыктан, түрктөрдү өздөрүнө тартууга 

умтулушкан жана так талашуу күрөшүн билдирбей өздөрүнүн пайдасына жумшаган. 

 Батыш Түрк Каганатынын башкаруучусу Истеми Йабгунун уулу Тарду каалосуз 

чыгыштагы Ишбара хандын бийлигин тааныбай көтөрүлүп чыкканда Кытай аралашып тукурган. 

Ишбарага каршы көтөрүлүштөрдүн барган сайын көбөйүшүнөн улам хан Кытайдын колдоосуна 

өтүүнү чечкен. Бирок Кытай башкаруучусу мунун каршысында Гундардын Кытай салтын кабыл 

алышын талап кылган. Себеби Кытай башкаруучусу «Түрктөр ок ата албаган мезгилде 

коркунучсуз» экендигин билет эле. 

 Жалпылап айтканда эстеликтерде инсан жана мекен түшүнүктөрү өтмө катар 

байланышта каралат. Уул балдардын инсандык сапаттары эл журт, мекен үчүн кызмат кылуу 

менен өлчөнөт. Ата энелердин балдардан күткөн тилеги эр алп болуп жетилиш. «Мекен» 

түшүнүгү кыргыздарда аталардын жери “аталардын жер-суусу”, «атадан калган жер суу», “ата 

бабанын ээлеген конушу”  катары мүнѳздѳлөт. Эл менен мамлекет ажырагыс туташ 

биримдиктеги түшүнүктөр болуп эсептелет. Инсан өз мекенинде гана бактылуу боло алат. Жеке 

инсан да бүтүндөй эл да мекенинин бейпилдигин сактап бейкуттукта жашоо үчүн утурумдук 

кызыкчылыктарга азгырылбай, эл башына түшкөн кыйынчылктарды бирге көтөрүүгө даяр 

болуусу зарыл. Мындай баалуулуктарды ташыган мурастардын актуалдуулугу кечээ кандай 

актуалдуу болсо, бүгүн, эртеӊ да ошол калыбында кала берет.  
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ESKİ TÜRKLER’DE ZAMAN 

Arslan TOPAKKAYA1

Özet 

Türkler Orhun yazıtlarından da anlaşıldığı üzere zaman ve mekâna ayrı bir önem vermektedirler ve 

bunları hayatlarının merkezine alırlar. Zaman Türklerin hayatında yaşadıkları kültür çevresinin çok 

büyük etkisi olmuştur. Özellikle başlangıçta yaşadıkları bozkır kültür çevresinde insanın insanla, 

insanın hayvanla ve tabiatla vermiş olduğu mücadele yaylaktan kışlığa, kışlaktan yaylağa yapılan 

yorucu göçler Türk insanını zaman belirlemeye yöneltmiştir. Türkler’in gerek Hint ve Çin 

uygarlıklarına komşu olmaları gerekse kavimler göçü yoluyla Orta Asya’dan Avrupa, Anadolu ve diğer 

coğrafyalara göç etmeleri ve gittikleri her yerde yeni bir medeniyet kurmaları dikkate şayan bir 

durumdur. Türklerin bu göçebe ruhu, doğayla olan ilişkilerini ve kültürlerini oldukça derinden 

etkilemiştir. Bu göç mevsimlere göre olmakta ve bu anlamda her mevsimde insanlar doğa ile farklı bir 

ilişki içerisine girmektedirler. Eski Türkler’de zaman ile ilgili kavramlara ilk olarak Göktürk 

yazıtlarında rastlanmaktadır. Bu yazıtlarda gün, gece, şimdi, sonra, önce, ay, yıl, saat gibi kavramlar 

gözlenmektedir. Bu kitabelerde zaman kavramı öd kelimesiyle karşılanmakta ve bu kavram etimolojik 

olarak sonsuzluk ve sınırsızlık anlamına gelmektedir. Eski Türkler’de zaman anlayışı bağlamında 

onların kullandıkları “On iki hayvanlı Türk Takvimi”nden bahsetmek gerekir. Bu takvimin kaynağı 

konusunda çeşitli yorumlar vardır fakat Osman Turan bu takvimin menşeinin Türklere ait olduğunu 

delilleriyle göstermeye çalışmıştır. Bu takvim Türkler tarafından bazen tek başına bezen de diğer 

milletlerin takvimiyle mezcedilerek kullanılmıştır. Yıl hesabında güneşin esas alındığı, on iki yıllık 

daimi bir devirden ibaret olan On İki Hayvan Takvimi’nde yıllar hayvan adlarıyla anılmaktadır. On İki 

Hayvan Takvimi sadece olayları tarihlendirmede kullanılmamaktadır. İlgili hayvan dönemine hayvanla 

ilgili birtakım hükümler izafe edilmektedir. Buna göre dönemi oluşturan hayvanların hem ait oldukları 

yılların hem de kişi ve toplumların mukadderatı ve karakteri üzerinde etkili olduğuna inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zaman, Türkler, Mekân, İnsan, Varoluş, Uygarlık. 

 

TIME BY THE ANCIENT TURKS 

 
Abstract 

As it is understood from the Orkhon inscriptions, the Turks attach importance to time and space and 

place them at the center of their lives. The cultural environment in which the Turks lived has had a huge 

impact about the time. Especially in the steppe culture they lived in the beginning, the struggle of human 

beings with human beings, human beings with animals and nature has led the Turkish people to 

determine the time from the highland to winter and from the winterland to the highland. The Turks have 

to be both neighbors of Indian and Chinese civilizations and Europe from Central Asia through 

migration of peoples. It is remarkable that they migrate to Anatolia and other geographies and establish 

a new civilization wherever they go. This nomadic spirit of the Turks has deeply affected their relations 

and culture with nature. This migration occurs according to the seasons and in this sense, people have a 

different relationship with nature in every season. In ancient Turks, the concepts of time were first 

encountered in Göktürk inscriptions. In these inscriptions, concepts such as day, night, now, then, 

before, month, year and hour are observed. In these inscriptions, the concept of time is met with Öd. 

This concept etymologically means infinity. It is necessary to mention the Twelve-animal Turkish 

Calendar for understanding of time in the ancient Turks. There are various comments on the origin of 

this calendar, but Osman Turan tried to show that the origin of this calendar belongs to the Turks. This 

calendar was sometimes used by the Turks as a stand-alone cloth and used with other nations. In the 

Twelve Animals Calendar, which consists of a twelve-year permanent period, in which the sun is the 

basis of the year calculation, the years are referred to as animal names. The Twelve Animals Calendar 

is not only used to date events. Certain animal-related provisions are attributed to the relevant animal 

period. Accordingly, it is believed that the animals that make up the period have an impact on the destiny 

and character of both the years they belong and the people and societies. 

Key Words: Time, Turks, Place, Human Beings, Existence, Civilization. 

 

 

 

 
1 Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü, atopakkaya@erciyes.edu.tr. 
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GİRİŞ 

Zaman insan varoluşunun temel varoluş kategorilerinden biridir.1 Bu kategorinin dışında kalan 

ne bir birey, ne toplum ne de herhangi bir varlık söz konusudur.  

Türkler Orhun yazıtlarından da anlaşıldığı üzere zaman2 ve mekana ayrı bir önem 

vermektedirler ve bunları hayatlarının merkezine alırlar. “Zaman Türklerin hayatında yaşadıkları kültür 

çevresinin çok büyük etkisi olmuştur. Özellikle başlangıçta yaşadıkları bozkır kültür çevresinde insanın 

insanla, insanın hayvanla ve tabiatla vermiş olduğu mücadele yaylaktan kışlığa, kışlaktan yaylağa 

yapılan yorucu göçler Türk insanını zaman belirlemeye yöneltmiştir. Aynı şekilde savaş öncesi ve 

sonrası asker sayısının tespiti, kışlaktan yaylağa gidiş ve dönüşlerde hayvan sayısının belirlenmesi vb. 

için yapılan sosyal, siyasi, iktisadi toplantılar da zamanın belirlenmesinde önemli hususlar olarak ortaya 

çıkmıştır. Zaten yaylak ve kışlak hayatı doğrudan iklimin yönlendirilmesinin doğal bir sonucu olarak 

belirmiştir. Bundan dolayı zaman kavramları Türk kültür çevrelerinde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanılmıştır.”3 

İnsanlık tarihinin en eski ve derin uygarlıklarından birisi de hiç şüphesiz Türk uygarlığıdır.4 

Türkler’in gerek Hint ve Çin uygarlıklarına komşu olmaları gerekse kavimler göçü yoluyla Orta 

Asya’dan Avrupa, Anadolu ve diğer coğrafyalara göç etmeleri ve gittikleri her yerde yeni bir medeniyet 

kurmaları dikkate şayan bir durumdur. Türklerin bu göçebe ruhu, doğayla olan ilişkilerini ve kültürlerini 

oldukça derinden etkilemiştir. Bu göç mevsimlere göre olmakta ve bu anlamda her mevsimde insanlar 

doğa ile farklı bir ilişki içerisine girmektedirler. Mesela bugün bile yazları yaylalara çıkma, kışları tekrar 

şehre ya da kasabaya inme geleneği Türkler’in zamanla kurduğu ilişkiyle ilgilidir. Eski Türkler’de 

zaman sadece peş peşe gelmenin ölçütü olan fiziksel zamandan ibaret değildir. Eski Türkler’de gök 

Tanrı kadar kutsal olmasa da bir zaman Tanrısından bahsedilmektedir.5 Eski Türkler’de zaman ile ilgili 

kavramlara ilk olarak Göktürk yazıtlarında rastlanmaktadır. Bu yazıtlarda gün, gece, şimdi, sonra, önce, 

ay, yıl, saat gibi kavramlar gözlenmektedir. Bu kitabelerde zaman kavramı öd kelimesiyle karşılanmakta 

ve bu kavram etimolojik olarak sonsuzluk ve sınırsızlık anlamına gelmektedir.6 Fakat kelimenin bu 

anlamı öd kelimesinin Tanrı kelimesiyle yan yana kullanıldığında ortaya çıkmaktadır. Diğer 

bağlamlarda yani kendi başına ya da diğer kelimelerle (bu ödke, ol ödke vs. gibi) birlikte kullanıldığında 

fiziksel ya da sosyal zamanı ifade etmektedir. Kısaca öd kavramı bizim bugün kullandığımız ebedilik 

anlamından başka normal olarak günlük yaşamda kullandığımız zaman kavramını da karşılamaktadır. 

Bugün bizim dilimizde de olduğu gibi öncelik ve sonralık ya da gelecekle ilgili fiiller de yine zaman 

 
1 A.Topakkaya; Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, say yay. 2.baskı, İstanbul 2017, s.15 vd. 
2 Bkz. R.R.Arat,; “Türkler’de Zaman ve Vakit Tesbiti”, Makaleler, I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, 

Ankara, 1987, ss.165-179. 
3 İ.Durmuş, https://www.gunaz.tv/az/xeberler/arxiv/eski-turklerde-zaman-ve-takvimler-prof-dr-ilhami-durmus-

49577 (E.T.24.09.19). 
4 Daha fazla bilgi için bkz. R.R.Arat; “Türkler’de Tarih Zaptı”, Makaleler, I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

Yayını, Ankara, 1987, 156-164. 
5 J. P.Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (Çev. A. Kazancıgil), Kabalcı Yay., İstanbul 1994, s.100 vd. 
6 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Erhan Aydın: Türk Dilinde Zaman Adları. Yayınlanmamış Doktora tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002. 

https://www.gunaz.tv/az/xeberler/arxiv/eski-turklerde-zaman-ve-takvimler-prof-dr-ilhami-durmus-49577
https://www.gunaz.tv/az/xeberler/arxiv/eski-turklerde-zaman-ve-takvimler-prof-dr-ilhami-durmus-49577
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kavramıyla ifade edilmektedir. Burada öncelik ve sonralığın Eski Türklerde (bugün bizde olduğu gibi 

suksesif anlamda öncelik sonralığın yanın da) daha felsefi anlamda kullanıldığını belirtmekte fayda 

vardır. Yazıtların en önemli cümlelerinden olan “üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında 

insanoğlu kılınmış” cümlesinde bu ayırımı tespit etmek mümkündür. İnsanın yaratılışı yer ve göğün 

yaratılışından sonradır fakat buradaki sonralık fiziksel zaman anlamında bir öncelik ya da sonralık 

olmayıp; yaratılışa ait bir öncelik ve sonralıktır. Yazıtlarda yine ardışıklık ifade eden (birinci, ikinci, 

üçüncü vs.) kelimelere rastlanmaktadır. Amtı kelimesi şimdiki zamanı ifade etmekte, Kündüz güneşin 

doğuşundan batışına kadar olan bizim bugün gün olarak adlandırdığımız zaman dilimine işaret 

etmektedir. Tang kelimesi de tan anlamında kullanılmaktadır. Gün doğması, gün ortası, gün batması 

gibi bugün kullandığımız zamanla ilgili kelimelerin Eski Türklerde de kullanıldığını görmek 

mümkündür. Gece ve gündüzün bu şekilde alt bölümlere ayrılarak söylenmesi zamanın sistematik olarak 

ayrıldığını ve bunun günlük yaşama yerleştiğini göstermektedir. Zamanla ilgili kavramlar mevsimlere, 

mevsimlerle ilgili betimlemeler de mekâna ışık tutmaktadır. Mesela yaz(lak) bir mevsim ismiyken aynı 

zamanda yazın oturulan yer anlamına gelir. Aynı şekilde kışlıkta hem bir mevsim ismi hem de kışın 

oturulan yer anlamında (başka anlamaları da şüphesiz bulunabilir) kullanılabilmektedir.  

Zamanla ilgili bu genel betimlemeler sadece Göktürklerde ya da Uygurlarda görülen genel 

betimlemeler değildir. Bütün Türk diyalektlerinde gündüzü ifade eden sözcük “kün” ve geceyi ifade 

eden sözcük ise “tün”dür. Gökteki ay ile bir aylık sürenin aynı kelime ile ifade edilmekte oluşu, bütün 

Türk topluluklarında bu sürenin ayın hareketlerinin gözlenmesi suretiyle hesaplandığını göstermektedir. 

Keza en eski dönemlerden itibaren genelde Türkler dört mevsimi birbirinden ayırt etmektedirler ki 

bunlar: “yaz” yani ilkbahar, “yay” yani yaz, “küz” yani sonbahar ve kış’tır.  Bazı istisnalar bir yana 

bırakıldığında, Türklerde genellikle “yaş yılı” ile “sivil yıl” yahut “takvim yılı” birbirinden ayrılmakta 

ve farklı sözcüklerle ifade edilmektedir.1 

Eski Türkler’de zaman anlayışı bağlamında onların kullandıkları “On iki hayvanlı Türk 

Takvimi”nden bahsetmek gerekir. Bu takvimin kaynağı konusunda çeşitli yorumlar vardır fakat Osman 

Turan bu takvimin menşeinin Türklere ait olduğunu delilleriyle göstermeye çalışmıştır.2 Bu takvim 

Türkler tarafından bazen tek başına bezen de diğer milletlerin takvimiyle mezcedilerek kullanılmıştır. 

Yıl hesabında güneşin esas alındığı, on iki yıllık daimi bir devirden ibaret olan On İki Hayvan 

Takvimi’nde yıllar hayvan adlarıyla anılmaktadır. Listede sırasıyla Sıçgan (Sıçan), Ud (Sığır), Bars 

(Pars), Tavışgan (Tavşan), Lu (Ejder), Yılan, Yond (At), Koy (Koyun),  Biçin (Maymun),  Taguk 

(Tavuk),  İt  (Köpek), Tonguz  (Domuz) adları yer almaktadır. Bu isimler muhtelif Türk lehçelerinde az 

çok değişik biçimlere bürünmüş olup, isimlerin telaffuzlarında bazı küçük değişiklikler söz konusudur.3 

Bu takvimde her bir hayvan isminin bir anlamı ve simgesel bir değeri vardır. Yani hayvanların seçimi 

 
1 Ü. Günay: “Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler”, Erciyes Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 20 

Yıl : 2006/1, 239-272, s.258. 
2 Daha fazla bili için bkz. O. Turan, On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayını, Ankara 

1941. 
3 O.Turan, a.g.e., s.104 vd. 
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anlamsız değildir. İlginç olan doğan bir çocuğun doğduğu yıla denk gelen hayvanı öldürmesinin 

yasaklanmasıdır. On İki Hayvan Takvimi sadece olayları tarihlendirmede kullanılmamaktadır. İlgili 

hayvan dönemine hayvanla ilgili birtakım hükümler izafe edilmekte; buna göre dönemi oluşturan 

hayvanların hem ait oldukları yılların hem de kişi ve toplumların mukadderatı ve karakteri üzerinde 

etkili olduğuna inanılmaktadır. Böylece meselâ Sıçgan yılında karışıklık ve kan dökmenin çok olacağına 

inanılırken; Ud yılında savaşların artacağına, bu yılın ilk üç ayında doğan çocukların anlayışlı ve uzak 

görüşlü olacağına, vs. inanılmaktadır.  Üstelik bu, konuyla ilgili türlü inanış ve âdetlerin yer aldığı bir 

halk kültürünün oluşumuna da imkân vermekte, esasen bu kültürün kalıntıları muhtelif toplumlarda 

halen bir şekilde varlığını sürdürmektedir.1 Bu dönem 12 yılı içine alan bir dönemdir ve Marttan 

başlayacak şekilde 12 senede her bir hayvana bir kez sıra gelmektedir. Bu 12 ayın isimleri bunlara 

karşılık gelen hayvanlar ve bu hayvan yıllarının hâkim olduğu dönemde olabilecek olaylar şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Sıçan Yılı: Bu yılın ilk aylarında ve ortalarında ferahlık, halk arasında bir mutluluk gözlenir. 

Aynı zamanda zenginlik olur. Ama yılın sonbaharında halklar ve padişahlar arasında fitne başlar. Kışın 

salgın olur, yaz günleri yağmurlu olur. Sıçanlar çok olur ve buğdaylara hücum ederler. Yani mutluluk, 

huzur ve huzursuzluğun birlikte görüldüğü bir yıldır. 

2. Sığır Yılı: Bu yılda yıldırımlar ve gök gürültülü yağmurlar olur. Kışın tipiler çok olur, kar 

çok yağar, kış uzun sürer. Buğday ve her çeşit meyve çok olur. Doğal olarak afetler olmasına rağmen 

bereketli bir yıldır 

3. Bars (Kaplan) Yılı: Bu yılda halk arasında düşmanlık ve adaletsiz işler olur. Padişahlar 

arasında geçimsizlik olur, sükûnet yoktur. Yazın buğday ve meyvelere afet gelir, yani kuvvetli zelzeleler 

olur. Denizde dalgalı tufanlar olur. Kısaca bireysel ve toplumsal anlamda kötü bir yıldır bu yıl. 

4. Tavşan Yılı: Bu yıl tam bir bolluk yılıdır. Bu yılda her çeşit nimet çok olur. Yaz ve kış ılıman 

olur, havalar iyi olur. Halk arasında sükûnet ve rahatlık olur. 

5. Nehak (Lu, Balık) Yılı: Bu yıl mutsuz bir yıldır. Bu yılda halk arasında husumet, fitne, çatışma 

ve savaş peyda olur. Yaz günleri yıldırım ve gök gürültülü yağmurlar çok olur. Kışın tipi ve kar çok 

olur; ağaçları soğuk alır. 

6. Yılan Yılı: Bu yıl kıtlık yılıdır. Bu yılda yazın yağmur az, havalar kuru olur; buğday az olur. 

Çoğu yerde açlık ve pahalılık olur. Kışın kar az yağar; rutubet olur. Halk arasında kaygı ve hasret olur.  

7. Yılkı (At) Yılı: Bereket ve huzursuzluğun birlikte ortaya çıktığı bir yıldır. Bu yılda yazın hava 

ılık, yağmurlu olur. Buğday ve meyveler boldur. Kışın kar fazla yağmaz. Halk ve padişahlar arasında 

fitne çıkar, savaş ve çatışmalar ortaya çıkar. Dört ayaklı hayvanlara hastalık bulaşır. 

8. Koyun Yılı: Bu yılda büyük oranda insanların mutlu olacağı bir yıldır. Bu yılda yaz sıcak 

olur, kış soğuk ve uzun geçer. Halk arasında zenginlik ve rahatlık olup, padişahlar arasında savaş 

başladığı halde barış hemen sağlanır. Ancak deniz ve gemilerde bir takım olumsuzluklarla karşılaşılır. 

 
1 Ü. Günay, a.g.e., s.253. 
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9. Besin (Maymun) Yılı: Bu ay da oldukça kötü bir yıldır. Halk arasında haset ve düşmanlık 

olur. Yazın yağmur, kışın kar çok olur. Halk arasında hastalıklar yayılır. Hayvanlar arasından deve ve 

yılkı hastalığa yakalanır. 

10. Tavuk Yılı: Bu yılda yaz yağmurlu ve sıcak geçer; buğday ve çeşitli meyveler çok olur. Kış 

karlı ve soğuk olur. Hamile kadınlara ağırlık gelir. Darı, karabuğdaylar erken dikilmelidir. 

11. Köpek Yılı: Ölümler diğer yıllara göre fazladır. Bu yılda yazın yağmurlar az olur. Buğdaylar 

az olup, fiyatlar pahalı olur. Kış yumuşak geçer. Meyveler ucuz olur.  

12. Domuz Yılı: Bu yılın adını Türkler söylemek istemediklerinden bu yıla “geyik yılı” da 

denilmektedir. Bu yılda yaz yağmurlu, kış uzun ve soğuk olur. Buğday çok ve ucuz olur. Padişahlar 

arasında muhalefet, savaş ve çatışmalar olur. Halk arasında geçimsizlik olur; çeşitli afetler meydana 

gelir. 

Bu takvimin bugünkü Türklerde bile izini bulmak mümkündür. Özellikle Anadolu 

Türkmenlerinde koyun, at ve sığırın “mübarek” hayvan olarak görülmesi, yılan ve domuzun hiç 

sevilmemesi vs. gibi hususlar bu tür bir zaman ve takvim algısının etkilerini açık bir biçimde 

göstermektedir. 
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TÜRKLERDE AĞAÇ İNANIŞLARI: BURDUR YEŞİLDAĞ (GÖLDE) KÖYÜ  

“TEKKEDEKI ARDIÇ” ÖRNEĞI 

Asuman ŞENEL1 

ÖZET 

Türk milleti için ağaç daima mübarek, mukaddes kabul edilmiştir. Köklerine, dallarına, yapraklarına 

anlamlar yüklenmiş; meyveleri, gölgesi insanoğlu için vazgeçilmez olmuştur. Türkler sanatta, 

edebiyatta, inanışlarında, hayatın her safhasında ağaca daima hürmetle yaklaşmışlardır. Türklerde 

kayın, ardıç, meşe gibi ağaçlar ana- ata ağaçlardır; dalları gökyüzüyle, kökleri yeryüzünün 

derinlikleriyle buluşan hayat ağaçlarıdır. Soy, ağaçlarla devam eder. Destanlarda ağaç kovuğunda 

doğmak, Oğuz Kağan’ın eşlerinden birini ağaç kovuğunda bulması, ağaca gökten ışık inmesi gibi ağaçla 

ilgili unsurlara rastlanır. Dede Korkut Hikâyelerinde ağaç peygamberlerden başlanarak övülür. Dini 

literatürde Cennet’teki Tûba ağacından, tasavvuf erbâbının ağaçtan yapılmış kılıç kuşanma geleneğine 

kadar uzanan farklı örneklerde ağaç, sıklıkla karşımıza çıkar. Burdur merkeze bağlı Yeşildağ (Gölde) 

Köyü yakınlarında bulunan ardıç ağacı da Türklerin ağaç inanışlarının günümüzdeki yansımalarından 

biridir. Tarihi süreçte hayat, doğum, anne kavramlarıyla ilişkilendirilen ağacın, Burdur örneğinde de 

aynı anlayışla kabullenildiği, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için “Tekkedeki Ardıç”ın 

önemli olduğu görülmektedir. Yerel halk arasında “ağaca bağlanmak- tekkeye bağlanmak” şeklinde 

ifade edilen bir ritüelle, ağacın yanında iki rekât namaz kılıp, dua ederek dilek dileyip, adak 

adanmaktadır. Ağaçla bu şekilde bağlantı kurulduğunda dileklerin yerine geldiğine, çocuğu olmayan 

kadınların çocuk sahibi olduğuna inanılmaktadır. “Tekkedeki Ardıç” olarak adlandırılan ardıç ağacı, 

çocuk sahibi olmak başta olmak üzere ne dilenirse, hangi murada ulaşmak arzu edilirse, samimi bir 

saygı ve inançla bağlananların dileklerinin kabul edildiğine inanılan bir çeşit dilek ağacıdır. Çalışmanın 

amacı, eski Türk inanışlarının günümüzdeki yansımalarını görmek; eski inanışlarla dini inançların nasıl 

bağdaştırıldığını fark etmek; çareler tükendiğinde, çaresiz kalındığında, umudun duadan ve ağaçtan 

beslendiğini, yeşertildiğini örneklendirmektir.  Çalışma sürecinde literatür taranmış, yerel halk arasında 

“Tekkedeki ardıç” olarak adlandırılan ardıç ağacı incelenmiş, konu ile ilgili olarak köy muhtarı ve diğer 

kaynak kişilerle görüşülmüş, alan araştırması yapılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağaç, İnanç, Burdur, Tekke, Ardıç. 

 

TREE BELIEFS OF TURKS : SAMPLE OF THE JUNIPER AT DERVISH LODGE 

IN YESİLDAG (GOLDE) VILLAGE, BURDUR 

Abstract 
For Turkish people, a tree has always been a sacred and blessed thing. Its roots and branches have been 

assigned some meanings and its fruits and shade have been irreplaceable for mankind. Turkish people 

have shown much respect to the tree in their art, literature, beliefs and every moment of their lives. 

For Turks the trees like beech tree, juniper and oak are main/parent trees. They are life trees whose 

branches meet sky and roots meet depths of the earth. Lineage continues with trees. There are elements 

in sagas like birth in a tree hollow, Oghuz Khan’s finding one of his wives in a tree hollow and a light 

falling from sky to a tree. In the epic of Dada Gorgud, the tree is praised by starting from prophets. In 

different examples from the tree of heaven in religious literature to the girding on the wooden sword of 

Sufis, the tree is there. The juniper in near Yesildag (Golde) Village of Burdur is one of the reflections 

of the tree beliefs of Turks today. The juniper in dervish lodge which has been historically related with 

life, birth and mother is seen to be accepted with same understanding in Burdur sample and especially 

for women who want to have a child. By local people with a ritual mentioned like “attach to tree – attach 

to dervish lodge” vows are made by performing a two-rakat prayer, saying prayer and making wishes. 

It is believed that if a connection with a tree is done like this way, wishes will come true, women who 

can’t have children will have one. The juniper in dervish lodge is a wish tree and is believed to get 

wishes come true for whichever wish followers made with a frank respect and faith, especially who 

wants to have a child. The aim of the study is to see the reflections of old Turkish beliefs today, to 

realize how old beliefs and religious faiths have been harmonized and to exemplify the getting raised of 

hope and its being nourished by prayer and the tree when no way out is found. 

 
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktor Öğretim 
Üyesi, Ahmed Karahisari Kampüsü, Şuhut Yolu, Afyonkarahisar, asenel@aku.edu.tr, senelasuman@gmail.com. 
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Within the study process the literature has been reviewed, the juniper called as the juniper in dervish 

lodge by local people has been examined, mukhtar of the village and other sources have been 

interviewed and by doing field research, the findings have been evaluated. 

Keywords: Tree, faith, Burdur, dervish lodge, juniper. 

 

GİRİŞ 

Türk milleti, tarihi boyunca tabiatın bir parçası olarak yaşamış, bunu da muhtelif şekillerde ifade 

etmiştir. Dağlar, sular, ağaçlar, kuş, koç, ejderha, at gibi muhtelif hayvanlar, tabiatın tüm unsurlarıyla 

birlikte Türklerin hayatında olduğu gibi sanatında, edebiyatında da yer almıştır. Türkler için tabiat 

unsurları arasında ağacın daima çok özel bir yeri olmuştur. Eski Türklerde ağaç yaratılışla 

ilişkilendirilmiştir. Bazı Türk boylarının ağaçtan türediğine inanılır. Oğuz Kağan bir sefer dönüşünde 

ölen bir askerinin eşinin bir ağaç kovuğunda doğurduğu oğluna içi oyuk ağaç anlamına gelen “Kıpçak” 

adını verir ve Kıpçak boyu bu menşe ’den türer (Banarlı, 1971, s. 31).  Türk destanlarında ağaç, ana-ata, 

soyla bağlantılıdır. Destan kahramanları varlıklarını ağaçla ilişkilendirerek ifade ederler. Ağacın önemi, 

Türklerin bilinen, takip edilebilen en eski kaynaklarından başlayarak günümüze kadar varlığını 

sürdürmüştür. 

İnan (2017), sahrada tek başına büyüyen ağaçların Türkler arasında kutlu kabul edildiğini, 

özellikle çocuğu olmayan Kırgız ve Yakut kadınlarının onları ziyaret ettiğini, dua edip kurban kestiğini 

anlatır (s. 158-159) 

Llewelleyn Vaughan-Lee (2002), Sûfi rüyalarını yorumlarken “…Alt kattaki oda ışıl ışıldı ve 

odanın içinde büyümekte olan harika ağaçlar vardı”, “…..Orada parlak, yeşil, çok yakışıklı bir adam 

vardı. Ya adam bir ağaçtı ya da ağaç bir adamdı; parmaklarından dallar çıkıyordu.” rüyalarında yer alan 

ağaçlarla ilgili olarak hayat ağacının, kişinin manevi olarak en derinlere açılışı olduğunu, yeşil adamın 

Hızır (AS.)’ı temsil ettiğini ifade eder. (s. 23-25) 

Orta Asya Türk inanışlarında kayın ağacı gibi çam, ardıç, sedir, çınar ağaçları; çok yaşlı ve 

büyük ağaçlar güçlü kabul edilir. Ağacın mevsimlere bağlı olarak kuruyup yeşermesi hayat ve ölüm 

döngüsünü hatırlatır. Türk mitolojisinde hayat ağacı üzerindeki çift başlı kartal Tanrı buyruklarını 

kamlara ve hakanlara iletir. Manas destanında gökyüzü kubbesinin üzerine dayandığı ulu bir ağaçtan 

söz edilir. Şaman ritüellerinde merkeze dikilmiş yedi ya da dokuz dallı bir ağaç şamana yolculuğunda 

yardım eder. (Alantar, 2013, s. 366-368) 

Ağaç canlıdır ve yaşanılan canlı, hareketli hayatı simgeler. Ağaca kutsal güçlerin yüklenmesinin 

sebeplerinden biri de ağacın köklerinin toprağın derinliklerinde oluşu ve dallarıyla gökyüzüne 

uzanmasıdır. Sürekli olarak yeraltı ve gökyüzü ile irtibat halinde olan ağaç insanların da yeraltı ve 

gökyüzü ile iletişim kurmak istediği her türlü ritüelde kullanılmıştır. Canlı olarak ya da ağaç direk 

olarak; üzerinde yedi ya da dokuz dal varsa bunlar kullanılarak; yoksa üzerine yedi ya da dokuz çentik 

atılarak; meyveleri yoksa, dallarına çeşit çeşit meyve asılarak; doğum, ölüm törenlerinde ya da çeşitli 

Şaman ritüellerinde kullanılır. (Roux, 2005, s. 59-70) 
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“Dünyanın göbeğinde, her şeyin merkezinde, dünyadaki ağaçların en büyüğü olan ve doruğu 

Bai-Ülgen’in evine varan devasa bir çam ağacı vardır”, “Dünyanın orta yerinde, üzerinde yedi dallı 

beyaz bir kayın ağacının yükseldiği demirden bir dağ bulunmaktadır.”, “Gök ülkelerinin on ikisinde bir 

dağın zirvesinde bir kayın ağacı havanın sonuna kadar yükselir.”, “…insan gözünün alamadığı 

büyüklükte dev bir ağaç vardır, tüm yeryüzünde bundan daha güzel bir ağaç yoktur; o kadar yüksek ve 

o kadar sağlamdır ki gök kubbe yıkılmamak için ona yaslanmıştır.” (Roux, 2005, s. 70) gibi örneklerde 

Roux’un sözettiği çok büyük, ulu ağaçlar özellikle Altay kavimlerinin daima ilgisini çekmiştir.  

Aralarında dil birliği olan halkların kültürlerinde de ortak özelliklerin olması doğaldır. (Yavuz, 

1995, s. 513-529) “Yurt” adı verilen eski Türk çadırlarının “kerege” denilen iskeleti Batı Türkistan’da 

dut ağacı, Kazak, Kırgız ve Özbeklerde sarı söğüt, Kırgızlarda ayrıca kayın ve turgan ağacı, Türkiye’de 

daha çok çam ağacı kullanılarak yapılır. Yurdun içinde eşya asmak için çok budaklı kayın ağacı 

kullanılır (Çoruhlu, 2011, s. 124-125) 

BULGULAR 

1. İslamiyet Öncesi Türklerde Ağaç 

Orhun Abidelerinde Türk milleti Ötüken ormanında oturursa ebedî il tutacağı anlatılır (Ergin, s. 

66) Ağaç, orman, Türkler için o kadar önemlidir ki onun için törenler düzenlenir, sanat eserleri üzerinde 

ağaca yer verilir. Bazı madeni eserler üzerinde yer alan dağların, üzerlerinde ağaçlarla tasvir edildikleri 

görülür (Resim 1,2)  

   

Resim 1:VII. VIII. Yüzyıllara 

Ait Yaldızlı Bronz Motifler, 

Yenisey Bölgesi 

Kaynak: Esin, 2004:341 

Resim 2:VII. VIII. Yüzyıl 

Kırgız Türkleri Gümüş Kap 

Üzerinde Av Sahnesi 

Kaynak: Esin, 2004:342 

Resim 3: Şaman davulunda 

hayat ağacı etrafında 

yılan ve koruyucu hayvanlar 

Kaynak: Öney, 1968: 25- 50. 

Yış törenleri mukaddes kabul edilen ormanlarda, mukaddes ağaçlar etrafında yapılır. Bazı 

menkıbelerde kahramanlar ölünce onun vücudunun usarelerinden kutsal orman yetişir, bazen 

kahramanın vücudu bir meşe ağacına dönüşür (Esin, 2004, s. 29). Dört yönün ve merkezin simgesi olan 

ağaçlar vardır. Yön ağaçları hükümdar makamlarını, merkezi ağaç ise gök tanrıyı simgeler ve en büyük 

hakanın göğe çıkıp indiği merdivenidir. Yönlerin olduğu gibi zamanın simgesi olan ağaçlar da vardır. 

Ayın ilk on beş gününde bu ağacın on beş yaprağının teker teker çıktığına, son on beş gününde de teker 

teker döküldüğüne inanılır (Esin, 2004, s. 30). Şeftali, dut, karaağaç, kayın, çam, söğüt ağaçlarının ibadet 

törenlerinde kullanıldığı görülür (Esin, 2004, s. 21-46). Çınar, ardıç gibi ağaçlar da kutsal kabul edilen 
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ağaçlardandır (Erdem, 2001, s. 77) Ögel, kutlu kabul edilen ağaçlar arasında ardıç, elma, kavak, çam, 

çınar ve kayın ağaçlarını sayar (Ögel, 1995, s. 472-479). Halk arasında ağaç ve orman iyeleri (ruhları) 

memnun edilirse bolluk-bereketin, huzur ve mutluluğun artacağına inanılır (Kalafat, 1999, s. 53). 

1.1.  Ağaçtan Türeme 

Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın bir ağaç kovuğunda gördüğü kızla evlendiği, ondan 

Gök, Dağ, Deniz adlı üç oğlu olduğu anlatılır. Yine aynı destanda Bozoklar ve Üçoklar için yapılacak 

şölenden önce ordugâhın sağ yanına kırk kulaç ve sol yanına kırk kulaç ağaç diktirdiği ifade edilir. 

Türklerde çok güçlü bir ağaç sevgisi vardır. Türkler yaratılışla ilgili olarak; Tanrı’nın önce dokuz dallı 

bir ağaç yarattığına, bu ağacın her bir dalı altında dokuz insan cinsinin atalarını yarattığına, “ağaç gölgesi 

altında barınma” nın bir yaratılış bilgisi olduğuna inanırlar (Banarlı, 1971, s. 19-31) 

“İçi oyuk ağaç” anlamına gelen Kıpçakların, iki ağaç arasına düşen yıldırımdan türediğine 

inanılan Uygurların yaratılışı ağaçla bağdaştırılır (Uslu, 2017, s. 165-166). Uygurların türeyişi ile ilgili 

destanda iki ırmağın kavuştuğu yerdeki iki ağaçtan söz edilir. Bunların yaprakları dökülmez, meyveleri 

çam fıstığına benzer. İki dağın arasında büyüyen bu iki ağacın ortasına bir gün gökten bir ışık düşer 

(Ögel, 1995, s. 465). Bögü Hakan (VIII. Yüzyıl) ve kardeşleri, bu kusık (fıstık çamı) ve bir kayın 

arasında, yerde yükselen bir tepenin yarılmasıyla dünyaya gelirler ve ağacın çocukları sayılırlar (Esin, 

2004, s. 37). Dede Korkut Hikâyelerinden “Basat’ın Tepegözü Öldürmesi” hikâyesinde Basat kendini 

tanıtırken  

“Atam adın sorar olsan, kaba ağaç  

Anam adın derisen Kağan aslan 

Menüm adum sorarısan Aruz oglı Basat’tur” der (Özçelik, 2016, s. 471), (Tulum ve Tulum, 

2016, s. 447).  

Türklerde eskiden beri yeni nesiller, ulu ağaçların dalı, yaprağı gibi görülmüştür (Ögel, 1995, s. 

469). Çocuğu olmayan Yakut kadınları kutlu bir ağacın altına akboz atın derisini serip ağacın altında 

dua ederler (İnan, 2017, s. 159). 

Maaday Kara destanında Kögüdey Mergen doğduğunda hayat ağacının öz suyuyla beslenir.  

“Bu kara dağ 

Baban olsun, yavrum, dedi 

Bu dört gövdeli kayın, “Anan olsun, yavrum,” dedi 

Dört kayının özsuyu 

Bahadır oğlunun ağzına 

Her gün damla damla aksın diye 

Bir oluk yerleştirdi…” (Çoruhlu, 2006, s. 116-117) 

Yakutlarla ilgili efsanede Hayat/Dünya ağacı yüzyıllarca yaşamış çok yaşlı bir ağaçtır. Kökleri 

ölüler âlemine, tepesi dokuz gök katına ulaşır, Her bir yaprağı yedi kulaç, her bir köşesi dokuz kulaçtır. 

Köklerinden hayat suyu (ebedi su) fışkırır. Hayvanlar ve insanlar bu ağacın dalları ve kozalaklarından 

damlayan öz suyu içtiklerinde gençliklerini tekrar elde ederler (Çoruhlu, 2006, s. 117-118). 
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Ağaç analar, yuvalarında şamanların büyüdüğüne, terbiye olduğuna inanılan ağaçlardır. Şaman 

ağaçları “Oyun Maha” diye adlandırılır. Yuvaları yönlere göre farklı olan şamanlar farklı özellikler 

taşırlar. Her üç dünya ile iletişim kuran şaman bu ağaç yuvalarda dokuz duraktan geçer (Bayat, 2013, s. 

92-94). 

1.2.  Ağaca Kurban Sunma 

İnan (2015), Türklerde kayın ağacının mukaddes sayıldığını, ona kurbanlar sunulduğunu, 

kamların davulları üzerinde resimlerinin bulunduğunu, kayın ağacının koruyucu ve merhametli ana-tanrı 

Umay ile birlikte Ülgen tarafından yere indirildiğini kaydeder (s. 64). 

“Altın yapraklı mübarek kayın, 

Sekiz gölgeli mukaddes kayın, 

Dokuz köklü, altın yapraklı bay kayın, 

Ey mübarek kayın ağacı, sana kara yanaklı 

Ak kuzu kurban ediyorum.” (İnan, 2015, s. 64) 

Türklerde kurban sunma kan akıtarak ya da kan akıtmadan olabilmektedir. Kan akıtmadan 

yapılan kurbanlar; “saçı”, “yalma”, “tös” ya da ruhlara bağışlayarak “ıdık” veya “ıduk” denilen 

hayvanları salma, başıboş bırakma şeklinde görülmektedir. “Iduk” olan hayvan kutlu, mübarek kabul 

edilir, bunlara yük vurulmaz, sütü sağılmaz, yünü kırpılmaz, adak için saklanır. Her kavmin kıymetli 

saydığı süt, kımız, yağ, buğday, darı, para gibi nesnelerin “saçı” olması; ağaçlara ya da şaman davuluna 

“yalma” denilen bezler, paçavralar bağlanması da kansız kurbanlar arasında sayılmaktadır (İnan, 2015, 

s. 100). Sonraları kutlu kabul edilen ağaçlara bez bağlama geleneğinin başlangıcının bu kurban 

törenlerine dayandığı görülmektedir. 

2. İslamiyet’in Kabulünden  Sonra Türklerde Ağaç  

Kuran-ı Kerim’de İbrahim Sûresi 24-25-26. Ayetlerde Allah’ın güzel-doğru sözle çirkin sözü 

karşılaştırmak için ağaç örneğini verdiği görülür: “Allah’ın, güzel, doğru bir söz için nasıl bir misal 

verdiğini görmüyor musun(uz)? Kökü sapasağlam, dalları göğe doğru uzanan güzel, diri bir ağaç gibi(dir 

o); ki, Rabbinin izniyle her mevsim meyvesini verip durur. Allah insanlara (işte böyle) misaller veriyor 

ki, (değişmeyen gerçeği) düşünüp kendilerine ders çıkarsınlar. Ve çirkin bir sözün durumu ise, kökü 

toprağın üstüne çıkarılmış, bütünüyle kararsız, dayanıksız çürük bir ağacın durumuna benzer.” (Esed, 

2002, s. 417-418) 

Fetih Sûresi, 18. Ayette de Hudeybiye’de “Beyâtu’r Rıdvan” (ağaç andı) olarak anılan ve yabani 

bir akasya ağacı altında gerçekleşen olay, Hz. Peygamber’e verilen söz anlatılır (Esed, 2002, s. 

849,853,854). 

Meryem Sûresi 23,24,25. Ayetlerde Hz. Meryem’in bir hurma ağacı altında doğum yapması 

anlatılır. “Ve doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sürükledi(ği zaman): "Keşke bu durum 

başıma gelmeden önce ölseydim de unutulup giden biri olsaydım!" diye yakındı. Bunun üzerine, hurma 

ağacının alt yanından (bir ses) ona şöyle seslendi: "Üzülme! Rabbin senin alt yanında ufak bir dere akıttı; 

Şimdi hurmanın gövdesini kendine doğru silkele, taze hurma dökülsün” (Esed, 2002, s. 511). 
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Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ağaçla ilgili ifadelerin yer alığı görülmektedir. Bunlar 

arasında, yaklaşılmaması gereken ağaç, hurma ağacı, zeytin ağacı, böğürtlen, ılgın, sedir ağacı, sidre-i 

münteha [arşın sağ yanında bir ağaçtır ki ötesine hiçbir mahlûk geçemez, ilmin son haddi (Devellioğlu, 

1970, s. 1140)], sonsuzluk ağacı, cehennem ağacı gibi ifadeler yer almaktadır (Esed, 2002, s. 10, 196, 

205, 215, 216, 395, 417, 418, 433, 438, 448, 449, 476, 481, 511, 539, 565, 580, 602, 633, 648, 659, 696, 

724, 746, 751, 828, 853, 854, 863, 879, 891, 898, 900, 901, 919, 952, 993, 1000). 

Dede Korkud Hikayelerinde Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destanda Uruz ağaca şöyle 

seslenir: 

“Ağaç ağaç der isem sana üzülme ağaç 

Mekke ile Medine’nin kapısı ağaç 

Musa Kelimin asası ağaç 

Büyük büyük suların köprüsü ağaç 

Kara kara denizlerin gemisi ağaç 

Erlerin şahı Ali’nin Düldülünün eyeri ağaç 

Zülfikârın kını ile kabzası ağaç 

Şah Hasan ile Hüseyin’in beşiği ağaç 

Eğer erdir, eğer avrattır korkusu ağaç 

Başına doğru bakar olsam başsız ağaç 

Dibine doğru bakar olsam dipsiz ağaç……” (Ergin, 1980, s. 51) 

İbn Battûta Seyahatnamesi’nin I. ciltinin onaltıncı bölümünde Medine şehrine vardıklarında 

…..”Peygamber’e ağlayan ağacın kıblenin sağ tarafında direğe bitiştirilmiş parçasını 

selamladık…”larını anlatır. (Tancî, 2018, s. 173) Battuta Seyahatnâmesi’nde “ağlayan ağaç” (Cîz’u’n 

Nahle) ile ilgili olarak şöyle söylenir: “…Resulullah (sav) evvelce hutbe buyurduğu zaman Mescit-i 

Şerif’te bir cîz var idi; ona dayanup durur idi, dahı hutbe okur idi. Sonra minber düzilüp (inşa edilip) 

anda hutbe buyırıcak ol cîz, Peygamberimizin firâkından nâle kıldı, figân itdi; mescitte olan sahâbeden 

kim var ise eşitdiler. Bu hususla alâkalı hadisi, turuk-i kesîreyle (pek çok yol ve ravi ile) bir cemaat 

rivayet itmişlerdir.” denir. Sonraki durumla ilgili olarak Eyyûb Sabri Paşa’dan nakille, “…Harîk-i 

sânîden (ikinci yangından) evvel ol kıble duvarına yakın bir amûdpâre (kütük parçası) var idi ki Mushaf-

ı Şerif sandığı işte bunun arkasındaydı. Kabri ziyaret edenler bu ağaç parçasını firâk-ı mahbûb-ı hallâk 

ile (Peygamberimizden ayrı düşmenin acısı ile) feryâd u figân iden Cîz’u’n- Nahle (hurma kütüğü) 

bakiyesi olduğuna inanarak ol nahil parçasını mesh ve takbîle (öpmeye) gayret iderler idi.” denir (Tancî, 

2018, s. 187-188).  

İmam Kastalâni’nin (el-Mevâhibu’l-Ledünniye) kitabında Hz. Peygamber’in mucizeleri ile 

ilgili olarak “Allah’ın emri ile bana tabi ol” dediği ağaçların yerlerinden ayrılarak yanına geldikleri, ona 

tâbi oldukları, O’nun hasreti ile ağlayan ağaç, O’nun ağacı kucaklayarak sakinleştirmesi, ağaçla 

konuşmaları ve buna sahabinin şahit olmaları anlatılır (Kastalâni, 1972, s. 358-362). 
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Evliya Çelebi Seyahatname’de Abaza dağları eteğinde “Âdemi” adındaki bir köyde bulunan bir 

ağaçtan söz eder. Bu ağacın dalları göklere uzanmaktadır, kavak ağacına benzemektedir ama kavak 

ağacı değildir. Sarı yaprakları misk, anber, safran gibi kokmaktadır. Yapraklar elde ovalansa güzel 

kokusu bir hafta çıkmaz. Bu yapraklar hediye olarak uzak diyarlara götürülür. 100 yıl geçse kokusu 

azalmaz, hatta daha da güzelleşir. Gövdesini 22 adam ancak kucaklar ve 170 ana dalının her birini ancak 

10’ar adam kucaklayabilir. Bu 170 dalın her birinde bulunan ve beşer, altışar adamın ancak 

kucaklayabildiği dalların hesabını ancak Allah bilir. 40-50 adam boyundaki bu ağacın gölgesi 3045 adım 

genişliğinde bir alana yayılmaktadır. Evliya Çelebi bu ağacın her dalının sanki ayrı çeşit ruha ait ışık 

saçtığını, dikkatlice bakanın ağacın bir ruha sahip olduğunu sanacağını söyler. Bazı zamanlarda hayır 

sahiplerinin ağacın altında sofralar kurduğunu, etrafında yüz bin balmumları, yel mumları yakıldığını, 

bazı kâfirlerin ona taptığını, ziyaretçilerinin ağacın gövdesine kendilerinden bir nişane bırakmak 

amacıyla nal, mıh, çivi gibi muhtelif demirler çaktıklarını ve ağacın Nahçıvan demirine döndüğünü 

anlatır (Kahraman, 2013, s. 337). 

Yine Seyahatnâme’de Evliya Çelebi Nogay kavimlerinin bu ağacın İskender-i Zülkarneyn 

zamanında Cebrâil tarafından getirildiğine, Cennetteki Tûbâ ağacının bir dalı olduğuna, Allah’ın emri 

ile gönderilen bu ağacın Hz. Hızır tarafından dikildiğine inandıklarını anlatır. Ayrıca nice bin yıldır 

yaşayan bu ağacın nice yüz bin dalı Tûbâ ağacı gibi baş aşağı bitmiştir. İçinde bir mihrap vardır, 100-

150 kadar Nogay Tatarı, Dağıstan Müslimi ümmet-i Muhammed burada Hakka ibadet eder. Yağmurda 

kalan 77 atlı içine sığınıp yağmurdan korunur. Evliya Çelebi 30 yıl dünyayı gezdiğini, böyle bir ağaç 

görmediğini anlatır (Kahraman, 2013, s. 338) 

Ahmed Yesevî’nin Hacı Bektaş-ı Velî’yi Anadolu’ya gönderirken beline tahta kılıç bağlaması 

Fuad Köprülü’nün Hâcim Sultan Velâyetnâmesi’ne atıfla verdiği bilgide şu şekilde yer alır: “Hoca 

Ahmed Yesevî Hazretleri’nin bir tahta kılıcı vardı. Getirip tekbir edip Sultan Hacı Bektaş Veliyyü’l-

Horasânî’nin beline kuşattı ve dahi ocakta dut ağacından od yanardı. Bir eksiyi kavrayıp Rûm’a doğru 

pertav etti ve ol eksiyi Horasan’da Rûm’a er gönderdiği malûm ola, Rûm’da bunu tutalar deyu dedi. Ol 

eksi havada yana yana geçerken Konya’da bir er var idi. Sultan Hoca Fakih derler idi. Ol odu kapıp 

hücresinin önüne dikti. Kudret-i İlâhî ol eksi bitti. Tepesi yanık aşağısı dut idi. El-hâlet-i hâzihî şimdi 

yemiş verir.” (Köprülü, 1976, s. 54). 

Ağaç, Türklerde o kadar önemlidir ki mimaride, minyatürlerde, halı-kilim dokumalarda da 

kendine motif olarak yer bulmuştur (Resim 4,5) 
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Resim 4: Hayat Ağacı 

Motifli XIX yy. Anadolu 

Halısı, Manisa Demirci 

Kaynak: (Kırzıoğlu, 2001, 

s. 238) 

Resim 5: Erzurum Çifte 

Minareli Medrese Portalinde 

Hayat ağacı, kartal ve ejderha 

Kaynak: (Öney, 1968, s. 25-

50) 

Resim 6: Hz. Muhammed’in kurumuş 

hurma ağacını yeşertmesi  

Kaynak: (And, 2008, s. 36) 

 

Hz. Muhammed’in (SAV) mucizeleri arasında halası Atike’nin bahçesinde bulunan kurumuş 

hurma ağacını yeşertmesi ve o ağaçtan tekrar hurma elde edilmesi de yer alır (Resim 6), (And, 2008, s. 

36). Bazı ağaçlar hastalıkları iyileştirmede kullanılmaktadır. Mesela, Bursa’da Geyikli Baba’nın diktiği 

çınar ağacı ile Fatih Sultan Mehmet’in Eyüp Sultan’a diktiği çınar ağacının yapraklarının ateş 

düşürmede etkili olduğuna inanılır. Özellikle türbe, yatır yakınındaki ağaçlar kutlu kabul edilir (And, 

2008, s. 36,38) 

3. Burdur İli Yeşildağ (Gölde) Köyü Yakınlarındaki Ardıç Ağacı: (Tekkedeki Ardıç) 

Pervin Ergun, kutsal ağacın; hayat ağacı, kozmik ağaç gibi isimlerle hemen hemen bütün 

dinlerde ve kültürlerde yer aldığını söyler. Ergun’a göre ağaç, “Tuba” ağacı gibi yaratılışı temsil eden 

bir semboldür, onun vasıtasıyla Tanrı’ya niyaz edilir (2017, s. 8). “Kozmik ağaç”, “hayat ağacı” şeklinde 

adlandırılan kutsal ağaçların köklerinin yerin en alt katlarına, dallarının göğün en üst katlarına ulaşması, 

gövdesi ve gölgesinin geniş olması, dolayısı ile yeryüzü ile gökyüzünü birleştirmiş gibi görünmesi 

gerekmektedir. Ayrıca bu ağaçlar yaprak dökmez, yaz-kış yeşil, yani canlı kalır (Ergun, 2017, s. 27-28). 

Ağaca bez bağlama âdeti tüm Türk yurtlarında çok eski bir gelenektir (Alptekin, 1995, s. 11-

17). Aynı şekilde adak adamak da hemen tüm Türk yurtlarında bir gelenek olarak görülmektedir. 

Mesela, Türkmenistan’da da evliya türbelerini ziyaretgâh olarak kabul ederek oralara adak adamak 

gelenektir. (Özkan, 1995, s. 460-475). 
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Resim 7: Tekkedeki Ardıç (Şenel, 2019) 

Burdur İli Merkez Yeşildağ (Gölde) Köyü yakınlarındaki ardıç ağacı Burdur-Aziziye Köyü yolu 

üzerinde bulunmaktadır. Çevresinde Kapaklı Köyü, Aksu, Akyayla ve Yeşildağ (Gölde) Köyleri vardır. 

Gölde Köyü, Burdur merkezine 36 km uzaklıktadır. 1971yılında adı, Yeşildağ olarak değiştirilmiştir 

(Başer, 2019). Yeşildağ (Gölde) köyünde “ağaca bağlanma”, “ağaca bağlama” ritüelleri yapan kadınlar 

bulunduğu gibi diğer köylerde özellikle Kapaklı Köyü’nde de benzer adetlerin yaşatılıyor olması 

kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca Isparta, Antalya gibi başka illerden çocuğu olmayan kadınların gelip 

“ağaca bağlandığı”, “tekkeye bağlandığı” da kaynak kişiler tarafından anlatılmaktadır (Akdemir (Elti), 

2019), (Akdemir, 2019), (Başer, 2019), (Bulut S. , 2019), (Tetik, 2019), (Yılmaz M. , 2019) (Yılmaz Ş. 

, 2019). 

Ardıç ağaçları birden fazla ardıçtan oluşan bir topluluktur ve kaç yaşında oldukları 

bilinmemektedir ama yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Yaşları 42 ile 90 arasında değişen 

kaynak kişilerin tümü annelerinin anneleri zamanından, daha da eski zamanlardan beri, ardıç ağacının 

orada olduğunu ifade etmişlerdir (Akdemir(Elti), 2019), (Akdemir, 2019), (Yılmaz Ş., 2019), (Yılmaz 

M., 2019) (Tetik, 2019) (Başer, 2019). Ardıç topluluğu birden fazla ağaçtan oluşsa da tek bir ağaç gibi 

düşünülerek “ardıç” şeklinde ifade edilmektedir. Ağaç, duaların kabul edildiği bir “tekke” gibi 

algılanmaktadır. Etrafta görünür bir yatır yoktur; ancak ardıç ağacının altında bulunan bir taşta, bir atın 

nal izleri olduğuna inanılan izler vardır. Bundan dolayı çevrenin “düldül izi” olarak da adlandırıldığı, 
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yine bundan dolayı o mahallin bir tekke gibi kabul edildiği anlatılmaktadır (Akdemir (Elti), 2019), 

(Akdemir, 2019), (Başer, 2019), (Bulut S., 2019), (Tetik, 2019), (Yılmaz M., 2019) (Yılmaz Ş., 2019). 

 

Resim 7: Düldül İzi (Şenel, 2019) 

Eski zamanlarda (bu zamanların hangi zaman olduğu belirlenememiştir) Bir atlı [bu kişinin kim 

olduğu belli değildir. “Hz. Ali mi?”, “Hz. Hızır mı?” sorularına “onun gibi biri”, “evliya mı?” sorularına 

“öyle biri” cevapları alınmıştır (Başer, 2019).] buradan geçmiştir. Atın heybeleri yüklüdür. Yükten kasıt 

altın, mücevher gibi kıymetli mallardır (Başer, 2019). Hem ardıç ağacından hem de düldül izinden 

dolayı bölge önemsenmektedir. İkisinin bir arada bulunması da “Düldül İzi” mevkiine bir “tekke” 

hüviyeti kazandırmaktadır.   

“Düldül İzi” ifadesine Divriği-Arıkbaşı-Danişmend Bucağı, Çakmakdüzü (Palha) köyü 

yakınlarında bir adak yerinde de rastlanır. Oradaki iz de Hz. Ali’nin atının izidir. Orada da dua edilip 

adak adanır (Ergun, 2017, s. 657). 

Ardıç ağacı, yaz kış yeşil (canlı) kalan, hoş kokulu, yemişleri ilaç gibi kullanılan bir ağaçtır. 

Altay Türkleri arasında ardıç tütsüsü; evi, ocağı, hastalıkları temizlemekte, kutsamakta kullanılmaktadır. 

Ancak tütsü ya da ilaç için ardıç budağı almak büyük dikkat gerektirmektedir. Bunun için temiz 

olunmalı, yaya olarak ağacın yanına gidilmeli, ağaca kyra (çalma, çaput) bağlanmalı, Tanrı’ya hediyeler 

sunulmalı, ağaçtan izin alınarak büyük bir dikkatle dal kırılmalı, diğer dallara zarar verilmemeye, etrafta 

saygısızlık yapmamaya özen göstermelidir (Ergun, 2017, s. 280-287) 
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Resim 8:Tekkedeki Ardıç (Şenel 2019)                 Resim 9: Tekkedeki Ardıç (Şenel 2019) 

Bir kamyon sürücüsüne dayandırılan söylentiye göre orada genç yaşta ölen bir gelin yatırı 

vardır. Kamyoncuya rüyasında görünerek “Üstümden geçme, beni rahatsız ediyorsun.” demiştir. O 

bölgede kazalara rastlanmıştır. Sonra yolun yeri değişmiş ve kazalar sona ermiştir (Bulut S. , 2019). 

Ancak bu söylenti başka kaynak kişiler tarafından desteklenmemiştir. 

Ardıç ağacı, daha çok çocuğu olmayan kadınlar tarafından ziyaret edilmektedir. Bunun için 

Gölde (Yeşildağ) Köyünden bazı kadınlar, bu ziyaretçilere yardımcı olmaktadır. Bunun için çocuğu 

olmayan kadını alıp ardıcın yanına vardıklarını, abdest alıp iki rekât namaz kıldıklarını, dua ederek 

ağacın etrafını dolaştıklarını, dileklerini söyleyip ardıç ağacına dileklerine uygun bez (çocuk atleti, 

çocuk kundağı, iyisinden yazma, eşarp vs.) bağladıktan sonra adaklarını adayarak döndüklerini 

anlatmışlardır (Akdemir(Elti), 2019), (Akdemir, 2019), (Tetik, 2019). Buna “ağaca bağlanma”, “tekkeye 

bağlanma” denilmektedir. Dilek yerine gelince (adak sahibi hamile kalıp çocuğu olunca) adağını yerine 

getirmektedir. Bunun için umumiyetle kurban kesilmektedir. Kurban; koyun, keçi olabildiği gibi tavuk, 

horoz da olabilmektedir. Bu, adak esnasında neyin adandığına bağlıdır. Kurban etini adak sahibi 

yememekte, ardıç ağacının yanında kesilen kurbanın eti, Gölde (Yeşildağ) köyüne getirilerek “ağaca 

bağlanma” ritüeline yardımcı olan kadınlar tarafından dağıtılmaktadır.  
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Resim 10: Tekkedeki Ardıç (Şenel, 2019) 

Toplamda beş ağaçtan oluşan ardıç topluluğu tek bir ağaç gibi algılanarak sadece “ardıç” 

şeklinde ifade edildiği gibi tek bir ağaç olarak algılanıp bez bağlanmaktadır. Belki de bu beş ağaç, 

toprağın derinliklerindeki tek bir kökten çoğalmıştır ve o nedenle bir ağaç gibi algılanmaktadır. 

  

Resim 11: Ardıç ağacı altında Yeşildağ (Gölde) Köyü Muhtarı ve ardıç kökleri 

Ardıç, öncelikle çocuğu olmayanlar için bir adak yeri olmakla birlikte her türlü dilek için de 

adak adanmakta, bez bağlanmaktadır. Askere gidenler de sağ salim evlerine dönebilmek için ardıç 

ağacına bayrak bağlamaktadır (Resim 13,14). 
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Resim 12: Ardıç Ağacına Bağlanan Muhtelif Eşyalar (Şenel, 2019) 

Ağaca bez bağlama âdeti anlatılırken “iyisinden dülbent, yazma, atlet, vs. ne bağlayacaksan, 

iyisinden olacak” ifadesi dikkat çekicidir (Tetik, 2019). Bu ifade, yapılan ritüelin önemsendiğini, ağaca 

ve ritüele saygı duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca bağlanan bezle dua gözle görünür hale gelmekte, 

soyut dua somutlaşmaktadır. Böylece ağaç, somutlaşan duanın Yaratana taşındığı bir araç haline 

gelmektedir. 
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Resim 13: Tekkedeki Ardıç (Şenel, 2019) 

 
Resim 14: Tekkedeki Ardıçta Bayrak (Şenel 2019) 

Kaynak kişilerden edinilen bilgilere göre; “Kurban adama” ağaca değil, Allah’a kurban 

adamadır. Çünkü veren O, alan O’dur, ağacın elinde ne vardır? Bununla birlikte orası bir tekke gibidir 
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ve orada duaların kabul edildiğine inanılmaktadır” (Tetik, 2019), (Yılmaz Ş. , 2019), (Bulut S. , 2019), 

(Akdemir, 2019). 

SONUÇ 

Türk Milleti, yüzlerce yıldır tabiatın bağrında, onun bir unsuru olarak yaşamış; bunun bir sonucu 

olarak da dağa, taşa, ağaca, suya ve muhtelif hayvanlara, kısaca tabiata saygıyla yaklaşmıştır. Özellikle 

ağaç; dalıyla, yaprağıyla, meyvesiyle, gölgesiyle, hayatının her anında, en yakınında olmuştur Türklerin. 

Destanlardan bugüne kovuğunda ya da gölgesinde doğulan, yaşanılan bir sığınaktır. Bir tohum gibi 

büyümeye gelindiğinde bu dünyaya beşiktir. Bir tohum gibi düşüldüğünde toprağa tabut olur. İlk andan 

son nefese, ana gibi, baba gibi, yar gibi dosttur ağaç; sarar sarmalar. Bazen dalı, yaprağı, çiçeği kaynatılır 

içilir; bazen yaprağı, çiçeği alınır, sarılır; türlü şekillerde dertlere derman, yaralara şifa olur. 

Burdur İli Yeşildağ (Gölde) Köyü yakınlarındaki ardıç ağacında da durum aynıdır aslında. 

Çareler tükenmiş gibi hissedildiğinde, umut yokmuş gibi göründüğünde insanoğlu yeniden hatırlar 

duayı. Bu duada yüzlerce yılın toplumsal hafızasından izler görülür. Ağaç anadır, babadır, üzerindeki 

birçok canlıya, kuşa, kurda ev sahipliği yapar şikâyet etmeden; o halde dua için onun altından uygun yer 

bulunamaz. 

Bu inanışla “Düldül İzi”ne, “Tekkedeki ardıç”ın altına koşulmaktadır. Tespitimiz odur ki burada 

“ağaçtan medet umma”, “ağaca tapma” gibi bir durum hiçbir şekilde söz konusu değildir. İnsanlar 

sadece dualarına icabet olunacağına inandıkları kutlu bir yer aramaktadırlar, görülen o ki bu yeri de 

ardıç ağacının altında bulmuşlardır. Burada namaz kılınıp dua edilerek dilekler Hak’tan dilenmektedir. 

Yapılan görüşmelerde de “veren Allah, alan Allah” ifadeleri yer almıştır. Ağaca “iyisinden” bez 

bağlamak, ağaca saygı yanında eski Türk geleneklerinin “kansız kurban” hatıralarının izlerini de 

yansıtmaktadır. 

Kurban adama, bugün de Türk toplumunda yaygın olarak görülen bir adettir. İnsanlar 

muratlarına ermek için kurban adarlar. Tekkedeki ardıç örneğinde de durum aynıdır. Çocuğu olmayan 

kadınlar çocuk sahibi olduklarında, dileği olanlar buna eriştiğinde, askere gidenler sağ salim yuvasına, 

ocağına döndüğünde adanmış olan kurban kesilip eti dağıtılmaktadır. Kurban töreninin ardıç ağacının 

altında yapılmış olmasının nedeni duanın da orada edilmiş olması ve o alanın duaların kabul olunacağına 

inanılan kutlu bir yer sayılmasıdır.  

Türk geleneklerinde yüzlerce yıldır değişmeyen durum şudur: Türk insanı tabiatın bir parçasıdır, 

ağaç da o tabiatın en görkemli unsurlarından biridir. Ağaca bağlanan bezlerle dualar bir anlamda 

somutlaştırılmakta, gözle görünür hale getirilmekte, kalpteki dua aşikâr kılınmaktadır. Kökleri 

yeryüzünün derinliklerinde, dalları gökyüzünün sonsuzluğunda olan ağaç, Türk’ün dualarında Allah’a 

açılan elleri gibidir. 
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HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN   DÜŞÜNCESİNDE AHLÂK PROBLEMİ 

Aynur İLHAN TUNÇ1 

 

Özet 

Ahlâk felsefesi insanın neden ahlâklı davranması gerektiğini anlamaya çalışmak kadar, bu davranışı 

motive eden faktörleri anlamak manasına da gelir. Aynı zamanda bir şeyi “iyi” ya da “kötü” yapan şeyin 

tam olarak ne olduğunu da inceler. 

Bu bildiride çağdaş Türk düşünürü Hilmi Ziya Ülken’in ahlâk görüşlerinin sunulması amaçlanmaktadır. 

Ülken’e göre ahlâk, insanlar-arası münasebetlere ait aşkın (transcendant) bir varlık ve değer sahasıdır. 

Bilinçli varlık olan insan kendi beninden vazgeçip insanlığı düşünmeye başlamasıyla ahlâklı bir birey 

haline gelir.  

Ülken’in ahlâk üzerine görüşleri Aşk Ahlâkı (1931), İnsanî Vatanseverlik (1933,) Ahlâk (1946) ve 

Felsefeye Giriş İkinci Kısım (1958) kitaplarında yer almaktadır. Hilmi Ziya Ülken’in felsefesinde ahlâk 

sorunu önemli bir yer tutmaktadır. 1931’de yayınladığı Aşk Ahlâkı adlı eserinde ahlâk konusunu geniş 

biçimde işlemiştir. Bu eserde ahlâk sorununu natüralist bir görüşle ele almıştır. Fakat sonradan bu 

anlayışın çözümsüz olduğunu düşünerek vazgeçmiştir. 1951’de yayınladığı Tarihî Maddeciliğe Reddiye 

ve 1957’de Felsefeye Giriş adlı eserinin ikinci kısmında, eskiden kabullendiği natüralist fikirleri 

eleştirerek yeni bir ahlâk anlayışı geliştirmiştir. Eserlerinde sosyolojik, psikolojik ve idealist ahlâk 

anlayışlarını eleştirmekte ve hazza, faydaya ve cemiyete dayalı ahlâk anlayışlarının eksikliklerini 

göstererek, ontolojik problem hesaba katılmaksızın ileri sürülen bu teorilerin yararsız olduklarını 

belirtmektedir. Ahlâk konusunda birçok eseri olan düşünürün, ahlâkın kaynağı ve amacı konusundaki 

düşünceleri, ahlâk teorilerine getirdiği eleştirileri ve ahlâk sistemi değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Hilmi Ziya Ülken, Aşk ahlâkı, ahlâk. 

 

THE PROBLEM OF ETHICS IN HİLMİ ZİYA ÜLKEN'S THOUGHT 

Abstract 

The philosophy of ethics means understanding the factors that motivate this behavior as well as trying 

to understand why one should behave ethically. It also examines exactly what makes something “good” 

or “bad”.  

This paper aims to present the views on ethics of contemporary Turkish thinker Hilmi Ziya Ülken. 

According to Ülken, ethics is a field of transcendant existence and value concerning interpersonal 

relations. The humanbeing who is a conscious being, becomes a moral individual by giving up his own 

self and start thinking about humanity. The real goal of Ülken is to mature the ambition. According to 

him, the mature ambition is the love he has laid on the basis of his ethics. 

Ülken’s views on ethics can be found in the books of Love Ethics (1931), Human Patriotism (1933), 

Ethics (1946) and Introduction to Philosophy Second Part (1958). In the philosophy of Hilmi Ziya 

Ülken, the problem of ethics has an important place. In 1931, he published a book titled Love Ethics 

which covered a wide range of ethics. In this work he dealt with the problem of ethics with a naturalist 

view. But he later gave up thinking that this understanding was unsolvable. In the second part of his 

Introduction to Philosophy in 1957 and,Refusal to Historical Materialism in 1951, he developed a new 

understanding of ethics by criticizing the naturalist ideas that were accepted before by him. In his works 

he criticizes sociological, psychological and idealistic moral understandings and he shows the 

deficiencies of moral understandings based on pleasure, benefit and community, so he states that these 

theories put forward without considering the ontological problem are useless. The thoughts of the 

philosopher who has many works on ethics about the source and purpose of ethics, the criticisms he 

brought to the ethical theories and his own ethics system will be evaluated. 

Keywords: Hilmi Ziya Ülken, love ethics, ethics. 

 

1.Giriş 

Tarih boyunca insanın yapıp ettikleri hep mutluluk (eudaemonism) ya da faydacılık (utilitarism) 

amaçlı olmuştur. Nasıl ki her canlı rahatlığı için çırpınıyor ve çalışıyorsa, akıl sahibi bir varlık olan 
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insanın aklını kullanarak faydaya ve mutluluğa ulaşma gayreti içerisinde olmaması düşünülemez. Fakat 

Ülken’e göre ahlâkın ilk şartı iyi bir hayat veya mutluluk (Yunan ahlâk anlayışında olduğu gibi) 

olmamalıdır. Gerçek manada bir ahlâktan bahsedeceksek sonuçlarına göre değil, ahlâki hareketin 

başlangıcı, düsturu olan karar iradesine bakmalıyız. Buna Kant “maxime” der. Bu “maxime” biçimsel 

ve apriori bir irade prensibidir (Ülken, 2001: 59).  Kant’ın kendi çağı da aynı düşünce yapısına sahipti. 

İşte Kant belki de bu yüzden bu düşünceye savaş açmış bir filozoftur. Ülken’in de üzerinde durduğu 

niyet (intention) Kant’ın ahlâk felsefesini oluşturur. Saf pratik aklın alanı bu “iyi niyet” üzerine 

kurulmuş bir ahlâk alanıdır. Bu apriori bilgi ne deneyin ne tecrübenin ne de taklidin eseridir. O 

hareketlerin içerisindeki derunî prensiplerdir. 

Ahlâk anlayışında bilimci ahlâk teorilerine ciddi eleştiriler yönelten Ülken, fizik, biyoloji, 

psikoloji, sosyoloji üzerine ahlâkı bina etme çabalarını uygun görmemiş ve bu girişimleri eleştirmiştir. 

Ülken’e göre dün ve bugünün toplumları yalnız “desinler ahlâkına” inanıyorlar. Olmamak, fakat 

görünmek onlar için yeterlidir. İyilik yapıyorlarsa âlem onlara iyi desin diyedir. Adalet, hakka, iyiliğe, 

şefkate inandıkları için değil başkaları onları takdir etsin ve büyük görünsün diye bunların yapılmasını 

isterler. 

Ülken Aşk Ahlâkı eseri için 1930’da yazmış olduğu önsözünde kitabın amacını kopuk olan halk- 

aydın bağlantısını sağlamak ve ayrıca halkı mistik düşünceden rasyonel düşünceye geçirmek olarak 

ifade eder. Yazara göre dinî ahlâk yerine yeni bir ahlâk ve ideal telkin etmek gerekir.  Bununla beraber 

aydın ve halk bağlantısının tarzı da açıklanmalıdır. Kitabına 1958 yılında eklediği önsözde ise şu 

ifadelere yer verir: 28 yıl sonra bugünkü fikirlerimiz bazı noktalarda ayrılır. Orada natüralist felsefeye 

bağlıyız. Aşk ahlâkı değişik ve çeşitli gerçekler halinde görünen bütünün tekamülüne dayanır derken 

ilimci görüşleri reddetmedik. Fakat bütünün parçalar toplamından fazla bir şey olduğunu anlamak için 

ilimci görüşü aşan bir metafizik görüşle bakmak gerekti. İlim üzerine kurulu ahlâklar; fizik, psikoloji, 

biyoloji vs. ortak noktaları her biri tek bir gerçek üzerine dayanırlar. Bütün zamanlar için bir ahlâk 

düsturu ararlar. Ahlâkî normları ilimci teorilerden çıkarmak mümkün değildir. İzafi ve değişmekte olan 

realitelere ait verilerden mutlak değişmeyen ahlâk kaidesi çıkmaz. Platon ve Kant neden buna hücum 

ettiler?  (Ülken, 1959: önsöz). Tüm bu teoriler dışında ahlâkî hareketten beklediğimiz insanı hür kılması 

değil mi? Toplumdaki gelişme vs. gibi dıştan etkilerle yapmamış olmalı. Sosyolojik bir ahlâk tüm ahlâkı 

açıklayamaz. Bütün ilimci ahlâklar yetersizdir. Aşk ahlâkı insan ruhunun gelişimini açıklarken yine de 

natüralist açıklamayı aşıp metafizik temele dayanmakta idi. Özellikle 1951 yılında yayınladığı Tarihi 

Maddeciliğe Reddiye isimli eserinde materyalist felsefenin açmazlarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır 

(Ülken, 1951). 

2.Ülken Ontolojisi ve Ahlâk  

Aşk Ahlâkı görüşüyle Ülken, ilk olarak kadim bir problem olan ruh ve beden ayrılığı problemini 

kabul etmediğini ortaya koymuştur. Ülken, evrenin oluşta olmasından hareket ederek insanlığın da bir 

oluşta ortaya çıkacağını söyler. Yani önceden belirlenmiş bir şey yoktur. Ancak aranarak bulunacak bir 

yapı mevcuttur. Bu insanlaşma basamağına götüren yol, kolay bir yol değildir. Yolcu bu yol üzerinde 
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çok büyük cefa çekecektir. Onu zafere ulaştıran ise bu cefalara rağmen yine de devam etmesi olacaktır. 

Hatta o, bu uğurda cefayı da sevecektir. Bu bir sonsuzluk duygusudur (Ülken, 1959,14-48; Kiriş Yılmaz, 

2018, 811-827). 

Ülken’in düşüncesine göre insan, ruh ve beden birlikteliğini bir bütün olarak taşır.  O varoluşunu 

akıl ile duyguyu kendinde birleştirerek gerçekleştiren varlıktır. Bu şekilde varolan insan diğer insanlarla 

kesişim noktasında değer alanı ile karşılaşmaktadır. Bu kesişim noktasındaki ana saik şüphesiz insanın 

ahlâkîlik vasfına ermesini sağlayan hürriyet olgusudur. Bu düşünce ile Ülken hürriyet tahlili yapmakta 

ve metafizik alandan ayırılarak etik temalı bir hürriyet inşası gerçekleştirmektedir.  

Ülken’in  “Varlık ve Oluş”  kitabı,  “Aşk Ahlâkı” ve “İnsanî Vatanseverlik”deki düşüncelerinin 

geliştirilmiş  halidir. Ahlâk problemini bir varlık problemi olarak ortaya koymaktadır. Ülken’in 

düşünceleri sürekli hakikat arayışı nedeniyle değişikliğe uğramaktadır. “Aşk Ahlâkı” adlı kitabında 

doğacılığı (natüralizm) savunan Ülken “Felsefeye Giriş”de (1957) bunun boşuna ve yetersiz bir çaba 

olduğu noktasına ulaşmıştır. Ülken’e göre doğacılık kökünü insanın açıklama ihtiyacından aldığı için, 

karmaşıklıkları basite indirgemektedir. Oysa bu basitler alanında ilerledikçe yeni rakipler, yeni 

karmaşıklıklar ortaya çıkıyor. Öyleyse doğacılık çabaları boşunadır. Varlığın karmaşalarını çözmekten 

ziyade, sadece zekâ ile elverişli ve kullanılabilir bir hale getirmekten ibaret olan doğacılık bizzat varlık 

karşısındaki felsefî kaygımıza cevap vermekten uzaktır  (Ülken, 1958, 103-104; Sanay, 1991, 74).  

Ülken başta varlık ve bilgi teorisi olmak üzere fizik, ahlâk ve diğer alanlardaki çelişkileri, 

açmazları ve krizleri dyade (ikilik) ile açıklamaktadır. Ona göre varlık önünde insan, süjeyi uç noktaya 

götüren “varoluşçuluk” ile objeyi uç noktaya götürerek, süjeyi silen “tarihsel materyalizm” arasında 

seçim yapmak zorunda bırakılmıştır. Bu ikiliği ancak dyade çözebilir. Bu da süje ve objeyi içine alan 

aşkın bir dyade ile mümkündür. Bilmeyi ve düşünmeyi aşan aşkın dyade ile ancak inanç ile temasa 

geçebiliriz. Buna sevk eden yöntem ise sezgidir. Deneyim dünyasında geçerli olan aktüel sezgi Mutlak 

Varlığı kavrayamaz. Virtüel sezgiye gereksinim vardır. Ancak yaşanmış ve yaşanacak ile gerçek ve 

mümkün hallerin aynı anda, aynı şuur eyleminde kavranması demektir. Virtüel sezgi, yaşadığımız hal 

içinde ezeliyi yaşamaktan, halin değişmesi içinde ezelinin değişmezliğini yaşamaktan ibaret özel bir 

sezgidir (Vural, 2009, 166-167). 

Ülken’e göre ontoloji ve epistemoloji alanındaki çift kutupluluk bilgiyi ya özne ya süje olarak 

kavramamıza neden olmaktadır. Evreni ya mekan ya da zaman içinde algılıyoruz. Bilgiyi de ya süje ya 

da obje olarak kavramaktayız. Varlıktaki çift kutupluluk, tek varlığın iki ayrı  görünüşüdür. Biz varlığın 

iki yüzünün  aynı anda ancak bir yüzünü görebiliriz. Ülken, sınırlı bilgimiz ve değer dünyamız  ile 

dikotomik  varlık karşısında insanın karşılaştığı bu aczi, Mutlak Varlık ile aşabileceğimiz kanısındadır. 

Mutlak Varlıkla da ancak “inanç” ile temasa gelebiliriz. Ülken felsefesini inanç ile temellendirmektedir, 

tanrısal hakikat inanılacak hakikattir, bu ise bilgi alanına  değil değerler alanına aittir. Değerler alanına 

ait hakikate dayandıktan sonradır ki, ancak bilgi  alanını aydınlatmak mümkündür. Aksi takdirde bilgi 

alanı temelsiz kalır. İşte benim felsefemin çözüm noktası budur şeklinde özetlemektedir. Ülken’e göre 
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felsefî düşünce, bütün çağların bilim, teknik ve değer alanında insan zihnini skolastikten kurtararak 

özgürlüğe sevk eden, bilgi ve inancın temellerini araştıran gerçek düşüncedir (Vural, 2009, 168). 

3.Ahlâki Bilgi Nedir? 

Ahlâk felsefesi kendi konusunu incelemeye başlamadan önce ahlâkî bilginin tanımını 

vermelidir. Normatif ahlâk bilimi, her türlü zaman ve mekan şartından ayrılmış, sadece şekil ve kural 

olmak üzere anlaşılan ahlâkî postülaların bilimidir. Bu açıdan normatif ahlâk matematiğe benzer. Eğer 

bu bilim dalı doğruluğunu sadece  formel kesinlikten alırsa  sosyal ve ruhsal gerçekten ayrı normatif bir 

ahlâk da meşru olur. Bu tür formel çelişkisizlik ahlâk için gerçek olamaz. Ahlâk somut olgulardan ayrı 

olamayacağı için evrensel değildir ve ancak genel tariflere (postüla) dayanır. Ahlâk bu açıdan 

geometriye benzer. Ruhsal ve gerçekle sıkı bağı nedeniyle bu postülalarda hareketin duygusal bir içerik 

üzerinde çalışmasını gerektirir ki bu alan değerler alanıdır (Ülken, 2001, 11-15). 

4.Ahlâk Bilimi ve Ahlâk Felsefesi 

Ahlâk bilimi ahlâkî olgunun natüralist bakış açısıyla ele alınmasıdır. Ahlâkî olgu tabiat 

bilimlerine dayanarak oluşur. Bu düşünceyle kurulan ahlâk bilimine ahlâk antropolojisi de denebilir. 

Ülken’e göre bu anlamda ele alınan ahlâk bilimi ahlâkî faili bir tarafa bırakarak yalnız ahlâkî nesneleri 

incelemeyi amaçlar. Bu anlayış, kuralı olgudan çıkardığı ve olgunun göreliliği nedeniyle kuralları yok 

saymaya kadar gidebilir. Ahlâk biyoloji, sosyoloji ve psikolojiden yararlanır, fakat onların yan yana 

getirilmesinden ibaret değildir. Ahlâk olaylarının örf ve adetlerle ilgisi de bu alanda incelenmektedir. 

Fakat ahlâkî olayları ancak yapay bir bölümleme içinde değil gerçek hayatın olayları içinde yaşarken 

görmekteyiz. Bu tür bir inceleme ise soyuttur. 

Ahlâkı yalnızca deneysel bir ahlâk bilimi olarak değerlendirmek, bu kompleksi parçalamaktadır. 

Ahlâkî varlık olan insan bir ideal yaratır ve bu ideali için yaşar, savaşır. Bu insan karmaşık bir tiyatro 

sahnesi gibidir. Bu yüzden aktörü rolünü ezberlerken değil, sahnede oyunu sahnelerken görmek 

gereklidir. İşte bu donup kalmış olanın değil yaşayan, olmakta olanın görülmesidir (Ülken, 2001, 15-

17). 

Bazı düşünürler ise ahlâkı her türlü maddeden soyutlayarak yalnız evrensel kurallar bilimi 

durumuna getirmek istemişlerdir. Fakat bunun mümkün olmadığı görülmüştür. Örneğin Kant, bu formel 

ahlâkı güçlendirmek için insanlık onuru, insanlık, amaçlılık gibi somut kavramlara başvurmuştur. Kant 

ilk defa formülleştirdiği “öyle hareket et ki hareketin bütün zamanlar için evrensel bir kural olabilsin” 

ilkesine sonradan şu şekli vermişti: “Hareketin insanlık için bir araç değil, fakat bir amaç olabilsin.” 

Kant burada önce somut insanlık kavramına başvururken daha sonra somut amaçlılık düşüncesinden 

yararlanmaktadır. Anlaşılmaktadır ki soyut ahlâk idealine Kant kendisi bile sadık kalmamıştır. Yeni 

Kantçı bazı düşünürler (Schopenhauer, Renouvier, Bradley, vb. Kant’ın ahlâkını bu yönüyle 

eleştirmişler, onu içerikli bir ahlâk ile tamamlamaya çalışmışlardır (Ülken, 2001, 16-17).  

Ülken’e göre Kant aklın formalizminden zihne ve duyumluluğa yöneliyor ve ahlâki eylemlerin 

sonucunu somut bir kazanıma bağlama ihtiyacı hissediyor. Ödev hiçbir amacı taşımayan mutlak ve 

tümel bir kavram olduğu halde, Kant hayatın basit tadışları yerine “ödevi yerine getirme”nin neticesinde 
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insanın elde edeceği hazzı öne sürüyor. Ülken ise insanlık gibi bir idealden öte bir amacın yersiz olacağı 

görüşündedir. Ülken’in Kant’tan ayrıldığı temel nokta burasıdır. Ülken’in ahlâk anlayışında Kant 

ahlâkının derin izlerini görmemek mümkün değildir (Heimsoeth, 1967,129- 135; Kılıç, 2017, 41). 

Ülken’e göre tam bir ahlâk felsefesi kendi sisteminde eylem ile bilginin ilgisini göstermek 

zorundadır. Hem eylem için kurallar getirmeli ve hem de bu kuralları bilgi ve bilim teorisi açısından 

doğa olguları gibi inceleyen bir felsefe olmalıdır. Aksi takdirde o ahlâkî olguların bir türünün bilimi 

olarak kalmaya mahkumdur (Ülken, 2001, 18). 

5. Ahlâkî Kesinlik  

Ülken felsefeden hareketle ahlâkın gerçeklik ve kesinlik alanının sınırlarını çizmek 

istemektedir. Ülkene göre, ahlâk insanlığın kabul ettiği ve başka kesinlik ölçüleriyle ölçülemeyen 

hareketlerimize ait değerlerin toplamıdır. Estetik, ekonomi ve politika gibi ahlâk alanının da kendine 

göre bir tekniği bulunmalıdır. Ahlâkî değerin bireysel bilinçten bağımsız özerk bir bilinç tarafından 

incelenen bir konusu vardır (Ülken, 2001, 19) Eski ahlâk felsefeleri metafizik, epistemolojik ya da 

mistik bir temele dayanırdı. Oysa ahlâk özerktir. Kendisine özgü bir gerçeklik alanı olduğundan apriori 

olarak kurulamaz. Olgusal olması gereklidir. Metafizik ve fizik gerçeklere indirgenemez.  

Bir diğer yöntemde ise ahlâk bilime indirgenir. Burada yine olan ile olması gereken ayrımı 

ortadan kaldırılır. Bu durumda değer alanı doğa bilimlerinden birine indirgenmiş olmaktadır. Doğru bir 

ahlâk felsefesi söz konusu bu iki yaklaşımdan farklı olmalıdır.  (Ülken, 2001, 19-20). İlk defa ahlâk 

alanını bilgi alanından ayırma girişimini Kant’ta görüyoruz: fakat o yine de bir adetler metafiziği kurmak 

istediğinden onu tekrar metafiziğin ortak konusu olan numene bağlamıştır (Ülken, 2001, 20).  

Ahlâkta iki önemli etken vardır. Ahlâkî fail ve ahlâkî hareket. Ahlâkî davranışta önce niyet ve 

istekler gelir. Sonra istekler ve aksiyon bütünlüğü ortaya çıkar. Aksiyonun başarıyla sona ermesi şart 

değildir. Çünkü ahlâkî davranışın son amacı toplum ise de o her zaman bireyde ve bireyin fiilinde 

gerçekleşir. Ahlâkî değerin ve davranışın faaliyet alanı olan vicdan her şeyden önce bireyde faaliyete 

geçer. Ahlâkî harekette ölçü olarak bir fikrin, bir ordunun zaferi aranacak olursa ahlâklılık idealini 

kaybetmiş olacaktır. 

6. Ahlâk Problemi ve Ampirizm 

Ahlâk, insanlar arası ilişkilere ait aşkın bir varlık ve bir değer alanıdır. Hareketlerimiz, 

düşüncelerimiz, sözlerimiz ve yazılarımız kişiler-arası ilişkiler alanına ait olduklarından, mutlaka ahlâkî 

varlık alanı tarafından kuşatılmaktadırlar. Onların böyle bir “Kuşatıcı” ile ilgisizmiş gibi ele alınmaları 

da mümkündür. Meselâ, ekonomik veya siyasî neticeleri olan herhangi bir hareket, fikrî amaçla yazılmış 

herhangi bir yazı veya söylenmiş söz, sanki ahlâkî varlık alanıyla kuşatılmamış gibi ele alındıkları 

zaman, kendi başlarına ekonominin, siyaset biliminin veya başka bir bilimin konusu olmaktadırlar. 

Fakat bu tarzda ilgisizmiş gibi ele alınan bütün olaylar soyutturlar, gerçeklikten yoksundurlar. Onların 

gerçek olarak kavranabilmeleri, ancak kendi “Kuşatıcı”larıyla, aşkın varlık olan ahlâk alanıyla birlikte 

göz önüne alınmaları sayesinde mümkün olmaktadır (Ülken, 1958, 189). 
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Ülken’e göre eğer insan kendi kendine kurallar koyan, kendini bu kurallara uymak zorunda 

gören, arzularını durduran, engelleyen, frenleyen, onların doğrultusunu   değiştiren bir varlık, kısacası 

manevî bir varlık olmasaydı onun teknik, ekonomik ve siyasî bütün eylem ve hareketlerini ayrı ayrı ele 

almak mümkün olurdu. Bu durum yalnızca gruplaşmalarla, yaklaşma ve uzaklaşmalarla açıklanabilirdi. 

Bu tarzda, gruplaşma (veya topluluklar) insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da vardır. Onların topluluk 

hayatı içgüdüleri ile düzenlenerek sabit bir biçim almaktadır. Hayvan gruplarının asla değişmediği, 

insan gruplarının hızlı değişmeler geçirdiği şeklinde ileri sürülen fark da pek kesin bir ayrım gibi 

durmamaktadır. Onlarda da çevreye uyum tarzında bazı değişmeler ve hareketlerinde sınırlı da olsa 

zekânın etkili olduğu gözlenmektedir (Ülken, 1958, 190).  

Oysa insan nitelikçe öteki varlıklardan ayrı bir varlıktır. İnsan, kişiler-arası ahlâkî varlık alanıyla 

kuşatılmasından dolayı hayvanlardan farklı bir varlıktır.  O kültür yaratma yeteneği nedeniyle bir toplum 

hayatına sahiptir (Ülken, 1958,190). Durkeim insan ve hayvan toplumu arasındaki farkı insanda ortaya 

çıkan manevi baskıyla açıklar. Eğer onun görüşü doğru olsaydı ahlâkî sorumluluğun, ödevin kişisel 

hiçbir ilkeye bağlanmaması, kişinin ilke bakımından özerk olmaması gerekirdi. Bu durumda kişisel 

özerklik açıklanamaz ve ahlâkî özerklik sadece toplumun belli koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan ve 

kaybolan bir durum olacaktır. Oysa insan felsefesi bize toplumdaki bu kuralların niçin ve neden 

konulmuş olduğunu anlamaya yardım eder. Bu nedenle ahlâk problemine ahlâk toplumbilimi ile değil 

önce ahlâk felsefesi ile başlamak gerekir. Kaldı ki “manevi baskı” terimi de bir postüla gibi 

görünmektedir. Ahlâk alanında bu olgularla karşı karşıyayız. Psikologlara da şu soruyu yöneltebiliriz: 

Acaba bu kavramlar psikolojik olguların yasalarıyla açıklanabilir mi?   Toplumbilimcilere göre psikoloji 

bilimi “içtimaî baskı” ve benzer biçimde Alman teorisi olan “toplum ruhu” gibi öz açısından farklı 

kavramları psikolojik olarak açıklayamamışlardır. Ahlâkî eylemin temeli olan kendine emretme ile 

psikolojideki her korkuda görülen ket vurma tamamen farklı mahiyettedir.  İlki nesnel ve evrensel değil 

kişisel ve öznel bir alandır. Ahlâk alanını ne Durkeim toplumbiliminin sosyal baskı varsayımı ne de 

psikolojinin ileri sürdüğü “baskı vurma” /kolektif şuur   mekanizmalarından birine indirgemeye imkan 

vardır. Darwin’den başlayarak natüralistlerin bu açıklama yolunda birbirleriyle nasıl yarışa girildiği 

görülmektedir. İnsandaki bu evrensellik ve nesnellik onun tinsel yönünden, kendini aşan bir varlık 

alanıyla ilişkisinden ileri gelmiyorsa neden ileri geliyor? (Ülken, 1958, 191-192). 

7. Kişilik ve Tutku  

Her toplumda aşağı veya yüksek dereceden kişilikler gelişir. Toplumlar otomatizmlerle, kişinin 

dışından gelen kurallarla, örf ve adetlerle değil, onlara hakim olan kişilerle gelişir. Aşk ahlâkının temeli 

olarak kişiliğin nasıl meydana çıktığını analiz etmek gerekir (Ülken, 1959, 208). 

Ülken’in insanın kendisi dışındaki motiflerle hareket etmesini eleştirdiğini ve toplumdaki 

düzelmenin bu yolla olamayacağını ifade ettiğini görüyoruz. Bir insanın kişilik kazanması toplum içinde 

mümkün olmaktadır. Toplumda sosyalleşen insanın bulunduğu çevreye aktif uyumu kişilik kazanması 

anlamına gelir. 
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Kişiliğin oluşmasında üç aşama vardır: Birincisi; Uzviyet, ikincisi; derunileşme/içe çevrilme ve 

intibâksızlık, sonuncusu ise aktif intibâk cehitleri ve kişiliğin teşekkülüdür.  Ülken’e   göre üçüncü 

aşama bazı insanlarda nadir olarak gerçekleşir. Kişilik ruhun üç yetisinin gelişmesini sağlar. Bu yetiler 

tutku, zekâ ve irâdedir (Ülken, 1959, 208). 

Ülken “tutku” (ihtiras-passion) kavramının felsefî anlamlarını amaçları bakımından uzun uzun 

inceler. Tutkuda öznenin, kendisini nesnesine verme durumu bilinçli ve iradelidir. Kendi benliğinden 

vazgeçmek tutkuya ahlâkın temeli olma imkanını sunar (Ülken, 1959, 214-215). 

Tutku bilgiye değil de bir değer fiiline, örneğin bir iyiliğe yönelik olursa onun konusu iyilik 

olur. Tutku nesnesini mutlaklaştırır (ihtiras-passion). Bu evrensel ve mutlak iyiliktir. Tutkulu kişi 

kendini bir fiil yapmaya zorunlu hisseder. Tutku iyilik alanı dışında bir alanda söz konusu olduğunda, 

örneğin bir sporcunun oyununa sorumlu olması şeklinde belirli bir hedefe dönük olabilir ya da hedefinde 

ideal bir nesne de olabilir. İyilik alanına çevrilmiş tutku ise hedefi belirli bir hedef için iyilik değil genel 

olarak iyiliktir. Bu ruh gücünün özerkliği ile hareket eden insanın kendi kendini ahlâkî eylem yapmaya 

zorunlu görmesi anlamına gelir ki, Ülken’e göre Kant buna vicdanın emri, yani ödev adını vermektedir.  

Burada ahlâkî öznenin sorumluluğu ahlâkî nesne karşısında yani toplum ya da insanlık karşısındaki 

sorumluluk halini almıştır (Ülken, 1959, 231). 

Ülken’e göre öncekiler tutkuyu düşkünlük, heyecan ve kötülükle karıştırmışlardır. Oysa her 

tutku, sonu ve sınırı olmayan konulara yöneliktir. Tutku ruhun tutsak olması, kötü alışkanlıklara düşkün 

olması değil, tam tersine bütün gücünün bir konu üzerinde derinleşmesi, zeka ve iradesinin en güçlü ve 

en yoğun bir duruma gelmesi ve kişiliğin ortaya çıkması anlamına gelir. Tutku ve kişilik halinde ruh, 

maddenin veya toplumun yasalarına bağlı değildir, kendi kanunlarına bağlı başlı başına bir âlemdir. Ruh 

tutku ve kişilik halini aldığında doğadaki birliği tamamlayan bir unsur olur. Gerçek ilim olan irfân, 

eşyanın kaderiyle   ruhun kaderinin tamamlanmasıyla ortaya çıkar (Ülken, 1959, 10-11). Tutku bir şeyi 

kuvvetle istemek ve yapmak demektir. Eskiler sadece, istekleri olan ama eyleme geçmeyen düşünce 

adamları ile çocukça arzuları olan düşünce adamları yetiştirmişlerdir (Ülken, 1959, 46). 

İnsan zincirler içinde uyanır ve kendi çabalarıyla bu zincirleri bir bir kırarak büyük emekler 

karşılığında hürriyetini kazanır. Ruhun özgürlüğü kişi olmayı gerektirir. Kişi olmak ise tutku haline 

gelmek, yani sonsuz ve sürekli arzulara sahip olmaktır (Ülken, 1959, 8-9). 

Ruhu meselelerin meselesi olarak gören Hilmi Ziya Ülken’e göre ancak ruhun gücü tutku ile 

eyleme dönüşüp, olgunlaşıp taşmaya başlayınca ahlâk mümkün olacaktır. Ahlâkın gücü kültürleri 

hükmü altına alıp toplumlara yön verdiği zaman ise siyaset doğar. Ruh ancak ahlâkla eyleme yönelir ve 

ahlâk siyasetle tamamlanır (Ülken, 1959, 8-10, 19). Tutku; teori ve uygulamanın kişilikte birleşmesi 

anlamına gelir (Ülken, 1959, 12). Sevinç ve sevgi ruhun iki kanadıdır. Ülken’in Aşk ahlâkında aşk, 

kemale ermiş bir tutkudur. Bütün saflığıyla ruhtur. Tutku sonsuzca istemeyi ifade etse de aşk konusunda 

benliği ortadan kaldırmaktır. Aşk, halinden memnun olmaktır (Ülken, 1959, 28). İnsanlık aşkın 

küllîleşmesidir. Ona göre ahlâkın son hedefi insanlıktır.  Tinsel gerçek üzerinde ahlâkın 

temellendirilmesidir. Âlemin insan denilen bir mihrak etrafında toplanmasıdır (Ülken, 1959, 29).  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

65 

 

Tutkuda kalan yalnızlaşırken, aşka yükselen   insanî vatansever olur. Aşk başlangıç insanlık ise sona 

ermektir. İnsanlık aşkı, insani idealin var olması için nefsini feda etmektir. İsa, Hüseyin, Ali, Sokrates 

Buda, Platon, Mevlana aşka yükselmişlerdir. Onlar insanlık için ölen şehitlerdir (Ülken, 1959, 31). Aşk 

maddeye tutsak olmayıp Allah’a yani birliğe ulaşmaktır. Kişide toplumu, insanda insanlığı sevmektir. 

Bütünü seven birlik halindedir. Birlik halinde olan insandır. İnsana ulaştıktan sonra âlem fethedilecektir.  

İnsanın oluşması için ruhun hareketi gerekir, onun tutkusu ve aşkı insani amaçlara çevrilmiştir. İnsani 

amaçlar iç özgürlük, dayanışma ve kardeşlik, sosyal adalet, iyilik ve güzelliktir (Ülken, 1959, 33; Engin, 

2017, 121).  

Ülken, toplumda insanları ruh/ahlâk gücüne göre halk, vatandaş, vatanperver ve insanî 

vatanperver şeklinde dört kategoriye ayırmaktadır. Bunlardan halk korku ahlâkına, vatandaş ümit 

ahlâkına, vatanperver gurur ahlâkına, insanî vatanperverler ise ideal ahlâk olan aşk ahlâkına sahiptirler. 

Alt kategoride bir ahlâka sahip olanlar, ancak ruhlarındaki hürriyet duygusunu güçlendirerek aşk 

ahlâkına ulaşabilirler (Ülken, 2004, 106). O, ahlâkın sevgi ve ihtiras duyguları üzerine inşa edilmesini 

savunmuştur. 

Ahlâklı olmak imanını dünyaya yaymak, irfânını eyleme dönüştürmek demektir; bu ise ruhun 

kudreti sayesinde mümkündür. Ruhunda kudret, aşk ve cesaret bulunmayanın irfânı da olmaz. Fakat 

henüz ahlâkın bu yönü her yerde fiile geçmemiştir, insanlık bu hakikatin kabul edilmesiyle 

gerçekleşecektir. Hakiki siyaset ahlâka, hakiki ahlâk ruhun mertebelerine dayanmalıdır. Ruhun 

mertebelerinden geçmek psikolojik ve sosyal gelişme demektir. Aşk ahlâkının zaruri sonucu mertebeler 

toplumudur. Ahlâka dayanmadan ne ilim ne de siyaset meseleleri doğru değerlendirilebilir. Hiçbir 

meslek erbabını, şahsî yeteneklerinden, ahlâkından ayırarak sadece bir işlevi yerine getiren araç gibi 

düşünmek doğru değildir. 

8. Ahlâk Meselesi -Aşk Ahlâkı 

Ülken, Aşk Ahlâkı ve Ahlâk gibi eserlerinde, önceki ahlâk anlayışlarını eleştirerek, aşk ahlâkı 

ismiyle kendine özgü bir ahlâk anlayışı ortaya koymaya çalışmıştır. Onun eleştirdiği ahlâk anlayışında 

başında, materyalist bir açıklama olarak gördüğü haz ahlâkı, faydacılık, spiritüalist ahlâk ve dine 

dayanan ahlâklar gelmektedir (Vural, 2018, 378). 

Aşk Ahlâkı adlı eserinde ahlâk meselesi başlığı altında irfân ve ilim ilişkisini 

değerlendirmektedir.  İman ihtiyacı ve inanç insanın bir fikir peşinden gitmesini sağlar. İnanmayanlar, 

şüphe içinde kıvrananlar, bir düşünceye körü körüne inananlar hiçbir sonuca varmadan   yollarda 

kaybolacaklardır. İnanmak ise varlığın birliğine götürecektir. İlimle imanı birleştiren âriftir. Ârif akılla 

hissi birleştirir, çokluğu birlikten çıkarır (Ülken, 1959, 49-50). İrfân akılla duyguyu birleştirir. Doğayla 

nefsi birlik haline getirir. Gerçek ne kişide ne toplumda olmayıp çoklukta tecelli eden birlikte, insanda 

tecelli eden insanlıkta, hasılı birliğe ermiş ve iç hürlüğünü kazanmış olan kişilikte olduğunu telkin 

etmektir (Ülken, 1959, 54). 

Kişilik insanın kemâlidir. İhtirasını irfân ile tezyin eden ruhtur. Hakkı cür’etle gerçekleştiren, 

imanı fiile kalbeden varoluş (existence) ahlâkî varoluştur. Ve bu sebeple onun en mühim vasfı 
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“ahlâkîlik”tir. Ahlâklı olmak, imanını âleme neşretmek, irfânını fiil haline getirmek demektir. Ahlâklı 

olmak ise, ruhu kudretli olmakla kabildir. Ruhunda cüret ve aşk olmayanın irfânında kıymet yoktur. O 

şahsiyet değildir, ahlâkî varoluş değildir. O boş bir kalıptan ve ateşi sönmüş bir ocaktan ibarettir. 

Ruhunda kudret olan, irfân kazanmağa namzettir. Çünkü o tâliptir, âşıktır. Kendinden geçmesini, ideali 

uğruna nefsini feda etmesini bilendir. Çünkü o şahsiyet olmaya taliptir ve hakikaten ahlâka aşıktır 

(Ülken, 1959, 49-50). 

İrfanı isteyen, ahlâka aşık olan teslim olacaktır. Teslim olmak ferdi iradesini silmektir. Tabiatın 

bir parçası olan ruhun kaderine rıza göstermek demektir. Teslim olmak, birliğe ve tabiatın kanunlarına 

bağlanmak, bağımlılıkların ve kuruntuların zincirlerinden kurtulmak, üzerinden benlik yükünü silkip 

atmak demektir.  İrfânın ilk adımı kendine bakmaktır. İçindeki âlemi gören dışardaki âlemi de 

anlayacaktır. Bu adım menzillerin en müşkülüdür. İnsan uzun süre hatada dolaşmadan hakka 

varamayacak; çok zaman eşyaya gafletle bakmadan kendine dönemeyecektir (Ülken, 1959, 49-50). 

Kendine bakan orada bir âlem görecektir. Tabiatın bir parçasını, öbür kısmı eşya olan vahdetin 

bir cüzünü, ruhun mukadderatını bulacaktır. Ruhun hakikatine   böyle inanan, ve onu eşya gibi açık 

gören kimse için âlemin manası değişmiştir. Bir göz hastası nasıl şeylerin yarısını görmezse, 

kuruntulara, hayallere   esir olup kendisine bakmayı bilmeyenler için de hakikatin yarısı kaybolmuştur. 

(Ülken, 1959, 55). 

Eşyayı kuruntudan ibaret gören idealistlerin, madde dışındaki hakikatin bütün tecellilerine 

gözünü kapatan maddecilerin, ruhu bir cevher ve kendi içine kapanmış bir âlem farz eden iki âlemcilerin, 

sırlar ve hayaller gibi maddeye ruhi kuvveler isnadına kalkan ruhçuların gafletinden kaçınınız. Çünkü 

gördüğümüz, eşyanın hayali değil kendisidir. Ruhun eşyaya çevrilen faaliyetidir (Ülken, 1959, 55). 

Eşya gibi ruh da gerçektir. İnsanlıkta kemalini bulan âlem ruhla bedenden ibaret bir bütündür. 

Bizi kuruntular içinde bırakan, bize hükmeden bir meçhul değil, tam tersi ruhumuzun nuru altında her 

gün daha aydınlanan ve bizim hükmettiğimiz bir meçhul vardır. “Her yerde yalnız eşya ve onun gölgeleri 

var” sözü Ülken’e göre yanlıştır (Ülken, 1959, 56). 

Kendinize dönün demekle eşyaya sırtınızı dönünüz! Mana halinde yaşayınız demiyorum. Fakat 

bir an için eşyanın hükmünden kurtulunuz. Eskiler gerçeği bulmak için hak olmayanı terk ile başlar, 

arzuları öldürmeyi, hayat endişesi namına ne varsa bırakmayı teklif ederlerdi.  Ben derim ki murakabeye 

varmak için hiçbir şeyin bırakılmasını istemeyiniz! Fakat en büyük arzu ile ruha talip olunuz. İhtirasınız, 

cüretiniz ve aşkınız o kadar sonsuz olsun ki, dünya alakaları, hayat endişeleri, vehimler, korkular, 

nedametler ve kırılmalar sizden uzak ve terkedilmiş kalsın (Ülken, 1959, 57). 

Nefsine hükmetmesini bilen cihana hakim olacaktır. Nefsine hükmetmek, ihtirasını ve aşkını 

ruhunun mihveri yapmaktır. Arzularına zincir vurmak değildir. Madde ve cemiyete köle olmaktan 

kurtulan bir ruh mecrasını kendi bulacak ve kazanan o olacaktır (Ülken, 1959, 58). 

 İrfanın ikinci adımı, kendinde aşkı görmektir. Aşk ruhun kemalidir. Aşk, âlemi kendinde gören 

ihtirastır. İhtiras gizli bir hazinedir ki aşk halinde aydınlığa çıkar. İhtiras uzviyet ve cemiyetin 

bağlarından kurtularak ruha hürriyet verir (Ülken, 1959, 59). 
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İdeal eğer zamanın üstüne çıkmak, evrensele, bütüne yönelmek demekse yalnız aşk ve onun 

gelişmesinden doğan insanlık ideal olabilir. Ahlâk, eğer benliğinden geçmek, kendini düşünme ve 

kendini beğenmişliği (hodgam) aşarak imanını bütün zamanlar, bütün mekanlar için düstur olacak bir 

fiil haline koymak demekse, yine yalnız ihtiras ve yalnız aşk üzerine kurulan bir ahlâk olabilir ve 

bu ahlâkın binası yalnız insanlıktır. 

Çünkü uzviyetin sonlu, sınırlı ve ölümlü olan arzuları ve cemiyetin değişik izafi ve indi olan 

değerleri üzerine hiçbir ahlâk kurulamaz. Büyük dinler ihtirastan kuvvet almışlar, insanî ahlâklar yalnız 

aşk üzerine tesis edilmişlerdir (Ülken, 1959, 59). Korku üzerine kurulmuş ahlâk olamaz. Cehennem 

korkusu, Allah korkusu ve kanun korkusunun bizi düzeltmesinin değeri yoktur, insanî ahlâk ile de ilgisi 

yoktur. Dışımızdan gelen bir emre boyun eğmek ve bağlanmak üzerine kurulmuş ahlâk olamaz. Çünkü 

bu şahsiyetini kaybetmektir. Sırlara ve bilmecelere karşı korku ile karışık bir saygı ve çekinme 

duymaktır. Ümit üzerine kurulu ahlâk olamaz, çünkü benlik iddiasına dayanan ve gurur üzerine kurulan 

ahlâk olamaz (Ülken, 1959, 60). Her şey bendedir diyen hakikaten her şey eski sahiplerine iade edildiği 

zaman bomboş kalacaktır. Gurur birliğin azametini bilmemektir. Gurur irfânsız olmaktır. Gurur için 

yapılan hareket ahlâka hizmet etmez. 

Yalnız ihtiras, yalnız aşk üzerine kurulmuş ahlâk olabilir.  Yaptığımız hareketi menfaat 

beklemeden yalnız içimizden gelen sonsuz bir şevkin kudretiyle icra ediyorsak bu hareket gerçekten 

ahlâkî olabilir. İhtiras ahlâkı örf ve adete bağlı olmayan, zamanla ve mekanla değişmeyen, menfaate ve 

tatmine köle olmayan dıştan veya sırlardan gelen hiçbir emre boyun eğmeyen, yalnız içinden gelen 

mutlak emirlere ve ruhun kudretine bağlı ahlâktır, insanlık ahlâkıdır (Ülken, 1959, 60). 

İhtiras, ruhun uzviyet ve cemiyetten, kurtuluşudur. Bunlar iki çarpışan düşman kuvvettir. 

Uzviyyet cemiyetin emir ve yasak halindeki baskısına kendisini uydurmaz. Cemiyetin baskısı ya  marazi  

şuur ya da sahte  bir hayat, yalan, korku, vehim ve kuruntu doğuracaktır.  

Aşk halindeki ruh tabiatın birliğine tamamen uygundur. İhtiras sonsuzluğa, daima aramaya  

susamaktır. Biz insanı, ahlâkî korku ve ümitten, vehim ve kuruntudan, gurur ve övünmeden kurtulmuş 

olan  ihtiras üzerine, aşk üzerine kuracağız (Ülken, 1959, 64). 

Ülken’in bahsettiği “aşk” “cinsî aşk” (Libido) veya “Eros” aşkı (Platon’nun) değildir. Bu “aşk”, 

temayülleri kendine yükselten ilâhî cezb ve sevgiden ibaret olan “agapé” ile ilgilidir. Buna ihtirasların 

üstün ideallere, Aşkın Varlık’a çevrilmek suretiyle yükselmeleri de denebilir. İhtiraslar sonsuzluk, 

tatmin edilmezlik, fayda gütmezlik, gayesi kendi içinde olma gibi vasıflara sahip olmakla birlikte, 

uzviyet ve cemiyeti aşarak manevî değerlerin dayanağı olan aşkın varlığa çevrilmiş oldukları için sonsuz 

varlık ihtirası yani “aşk” halini alırlar (Ülken, 2001, 270). 

Ruh sade ihtiras ve sade aşktır. Cemiyetle uzviyetin çatışmasının ilk eseri devamlı heyecan ve 

duygululuktur. Cemiyetle uzviyetin çarpışmasından doğan ikinci eser hayal gücüdür. Üçüncü eser 

iradedir. Bu karşılıklı döğüşün son eseri, ruhun kemali ve şahsiyet olan ihtirastır.  

İnsanlık bu devrelerden geçerek olgunlaşmış, ancak ihtiras devresinde hür insanlar 

yetiştirmiştir. Sanat, ilim ve teknik bu devrede en fazla gelişmiştir.  İç âleme dönmek, hayal gücünün 
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kaybolan değerini tekrar kazanmak, irade ile telkini birleştirmek, dünyaya hükmetmek için ruha hakîm 

olmak lazımdır. Bunu yapacak olan ihtiras ve aşk medeniyetidir. Türk saltanatı, irade ve hayal gücü 

devrelerinin mücadelesi ve birincisinin ötekine zaferidir. Batı medeniyeti ise yalnız irade medeniyetidir. 

Ahlâk son hedefinde yalnız insanlık içindir ve ancak insanî ahlâk olacaktır. Bu hakikat 

daha her yerde fiile geçmemiştir. O kabul edildiği zaman insanlık gerçekleşecek ve ruh gayesini 

bulacaktır. Eski cemiyetler yalnız uzviyet ahlâkına inanırlardı. Onlar için ahlâklı hareket sadece 

arzusunu yok etmek iken insanları birbirine katan iftira, korku, zem, (kınama) haset, riyakarlık ve 

yalancılık gibi manevi kusurlara önem verilmezdi.  Dün ve bugünün toplumları yalnız “desinler 

ahlâkına” inanmaktadırlar. Olmamak, fakat görünmek onlar için yeterlidir. İyilik yapıyorlarsa âlem 

onlara iyi desin diyedir. Adalete hakka, iyiliğe, şefkate inandığı için değil başkaları onu takdir etsin ve 

büyük görünsün diye bunların yapılmasını isterler. Uzviyyet ahlâkı ilkel cemiyetlere mahsus ahlâk iken 

desinler ahlâkı riyakar, hotkam ve menfaat düşkünü bir ahlâktır. Uzviyyet ahlâkı dışlarındaki bir 

kuvvete, esrara, bir insana, bir ceberruta boyun eğmeye mecbur olanlardır. Bunlar kölelikten zevk 

alanlar, bir zalimin hevesleri uğrunda körü körüne sürüklenmekte fazilet görenlerdir. Aşk ahlâkı ise 

hürriyet ahlâkıdır (Ülken, 1959, 64-68). Ülken önceki ahlâk anlayışlarını eleştirmekte, içlerinden insana 

özgürlük tanıyan aşk ahlâkını  doğru ahlâk düşüncesi olarak ileri sürmektedir. 

İnsanlığı fiile çıkarmak iktidar iledir. İktidar siyaset iledir. Siyaset ahlâk iledir. Ve ahlâk ruh ile 

ruhun kudretiyledir. Eskiler siyasette imanla ve doğru sözle iktidara varılamaz demişler. Gayene 

ulaşmak için istersen alçaklık yap. Fakat eskiler bu konuda yanılmışlarıdır. Adalete asla zulümle 

varılmaz. İyiliğe giden yol kötülükten geçmeyecektir. Günün birinde doğruluğu kurmak   için her gün 

yalan söyleyen, akıbet yalanı kurmuş olacaktır, zulüm yapan, akıbet zulme ulaşmış olacaktır. Ahlâksız 

siyaset, vatan için, insanlık veya bir grubun hukuku için yapılmaz. Yalnızca ikbal hırsını doyurmak için 

yapılır (Ülken, 1959, 70). 

İrade medeniyeti, cansız tabiata hükmetmek için zekâyı  beslerken ruhun bütün kudretini madde 

üzerinde toplamıştır. Ruh gözünü eşyadan kendisine çevirmeye fırsat bulmamıştır. İrade medeniyeti  

tabiata hükmedeyim derken tabiatın hükmü altına girmiştir. Ruhun kudretini inkar ederek maddeyi ilâh 

haline getirmiştir. Kendi silahıyla vurulmuş kendi içinden çökmüştür (Ülken, 1959, 71). 

Ülken’e göre haz üzerine kurulan ahlâk hazzı feda etmek gerektiği zaman, manasını 

kaybedecektir. Hazların ve arzuların yok edilmesi üzerine kurulan ahlâk, ruhu güçsüz bırakarak yalnız 

ferdin mutluluğunu düşünen faal  olmayan bir ahlâk olacaktır. Tabiata karşı çıktığı için tabiat er geç onu 

tahrip edecektir (Ülken, 1959, 72). Fayda üzerine kurulan ahlâk, fayda ve çıkarların çarpıştığı anda 

yıkılacaktır. Fayda ahlâkı ister sosyal çıkar üzerine kurulsun, ister bencillik üzerine kurulsun değişiktir, 

iğretidir (Ülken, 1959, 73). Cemiyet üzerine kurulan ahlâk, sosyal değerlere bağlı olduğundan yer yer, 

zaman zaman değişmek zorundadır. O da ahlâk için bir düstur veremez. Zira dün doğru olan bugün 

yanlıştır. Cemiyet ahlâkında ancak örf ve adetler vardır; ahlâk değil (Ülken, 1959, 73). Duyular üzerine 

kurulu bir ahlâk duyular gibi sübjektif ve değişken olmak zorundadır. Ahlâk ise evrensel olmak 

zorundadır. Duyu ahlâkı ancak anarşi ahlâkıdır. Akıl ahlâkı da tahlil edilirse ahlâkın bütün emirlerine  
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bir form suret hazırlasa da muhtevasını asla veremez.  Çünkü ahlâki hareketin külli ve devamlı olduğu 

kadar kendiliğinden ve faal olması da lazımdır. Mutlaka içerden gelen ve etki eden yayılan bir kuvvet 

gereklidir. Aklı temel alan bazı ahlâk anlayışları onu bilinmez bir âlemden içimize verilen külli emri 

ifade eden bir kuvvet gibi görmüşlerdir. 

Fakat bilinmez bir esrar üzerine, tecrübelerimizin ulaşamadığı âlemden bir emre boyun eğme 

üzerine kurulmuş ahlâk, hürriyetten, ruh muhtarlığından, kendiliğinden ve faal olma güçlerinden 

mahrum bir ahlâktır. Çünkü o, ya Allah’ın ve göklerin bilinmezinden inen bir dogma, yahut vicdanın 

esrarlı âleminden geldiği kabul edilen bir emre itaattir. Bu âlemden her ikisi de tecrübemizin dışında ve 

bu sebepten hayaldedir. Ahlâk yalnız hayat içindir. Ve ancak bilgimize giren gerçeklere ve tabiatın 

bütünlüğüne dayanabilir (Ülken, 1959, 73-74). 

Görüldüğü gibi yazar, başlangıçta ancak tabiata dayalı ve tecrübelerimizle denenebilen bir ahlâk 

kabul etmekte; tecrübe dünyamızın dışında da varlığın olabileceğine ihtimal bile vermemektedir. Yazar 

bu sıralarda tecrübi (deneyci) sosyolojinin etkisindedir. Daha sonraki çalışmalarında bu tabiatçı 

düşüncesinden vazgeçecektir (Sanay, 1986). 

Hakikat ihtirası bütün dinlerin filozofların peygamberlerin büyük sanaatkarların ve hakiki 

alimlerin düsturudur. Hakikat ihtirası hakkı hak için istemektir. Hakikatı başka bir amacın aracı haline 

getirmemektir. Her gün yeni bilgilere ulaşmak ve hiçbir zaman kemale erdim dememektir (Ülken, 1959, 

75). Hakkı arayanlar iş ihtirası ile hareket ederler. Ruhlarında yeni bir mertebeye ulaşırlar. Hayat sevinci, 

halinden şikayetçi olmamak, sabırlı olmak iş ihtirasının doğurduğu erdemlerdir.  Ruhun tesir etme 

sevgisi, ruhları birlik haline koymaktır, âlemle birleşmektir, ruh onunla  kendini tamamlar ve şahsiyet 

olur (Ülken, 1959, 80).  İnsan aktif hale geçer. Kendini aradan silerek eseriyle  devam eder. Tesir aşkının 

bize kazandırdığı ilk erdem yaratıcılıktır. Artık sadece bilen arayan değil bildiğini yayan ve kabul 

ettirendir. İkinci erdem benlik davasından vazgeçmek, alçak gönüllü olmaktır. Üçüncü erdem kızmamak 

kırılmamak ve kin beslememektir. Ruh ile eşyanın birliğidir. Sonuncu erdem nefsi feda etmektir (Ülken, 

1959, 78-83). Sonsuz âlemle ruhun kaynaşmasıdır. Gelecek ümidini kalpten silmek gereklidir (Ülken, 

1959, 88). 

Açıklık ihtirası ahlâkın kemalidir. Şüpheleri aşıp ruha ve maddeye sultanlık etmektir. Doğru 

fiilini halka rağmen ilan etmek ve yanlış fiilini halk için ve halkın kötülemesi için teşhir etmektir (Ülken, 

1959, 89-90). Korku ve ümit ile veya kanun korkusu ile elde edilen doğruluk dışından yönetilen bir 

harekete yol açar. Açıklık ihtirası ise asık yüzlü haşin sözlü değil ruhumuza işlemiş munis ve cazibeli 

bir doğruluğu öğretir. İnsanları bana benzedikleri için değil sayısız farklarıyla birliğin parçası oldukları 

için sevmeyi öğretir (Ülken, 1959, 92). Açıklık ihtirası ile ruhu temizlenen insan artık ahlâk âlemine 

tamamen girmiştir (Ülken, 1959, 94). İdeal olan insanlık âlemi ile gerçek olan ruh âleminin temasa 

geldiği yerdir. Ahlâk âlemi seçkinleşmiş ve üstün bir hedefe çevrilmiş fiillerin âlemidir. Orada yalnız 

hedefler ve fiiller vardır.  

9. Ahlâk Âlemi 

Birinci hedef “Birlik” tir. Orada çatışmalar, kinler birleşecek ve bütünün içinde kaybolacaktır. 
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İkinci hedef “Kemal” dir. Eksiklerin birbirini tamamlaması, iyiliğin eşyaya hakim olması ve 

birlik halinde âlemin yetkin olmasıdır.  

Üçüncü hedef “Sükûn”dur: Ruhun iştiyakları birlikte kemale erecek, artık çokluğa dönmekten 

başka bir istek kalmayacaktır. Ruh tamlığın verdiği bir sükûn ve rahatlığa varacaktır. 

Dördüncü hedef “Mertebeler”dir: Kemale eren ve sükûna kavuşan  insanlarla başkalarını 

mertebeler birbirinden ayıracaktır. Birinden diğerine geçme imkanı bulunacaktır. Mertebeler  birliğe 

ulaşmak için çokluktan geçileceğini, kemale varmak için noksanlıkta geçit verileceğini öğretir. 

Mertebeler   ruh ve ahlâk kudretine göre insanların derecelere ayrılması demektir. İçimizdeki cehd ile 

bu mertebeleri geçeriz. Ruhun cehdi ne kadar kuvvetli ise ahlâkın binası da o derecede sağlam olur 

(Ülken, 1959, 106-107). Bu uzun yolculukta dört büyük merhale aşmak dört büyük menzilde konak 

vermek lazımdır. Bunların birincisi halk menzili, ikincisi vatandaş menzilidir, üçüncüsü vatanperver 

menzilidir ve dördüncüsü insani vatanperver menzilidir. Mertebelerden birini inşa etmeden diğerine 

geçilemez. Bu binaya asla düşünce ve fikirle girilemez. Oraya ancak, ahlâkî  tecrübe ile girilir. Her kat 

ayrı bir imtihan meydanıdır. Beşinci hedef “Adalet” tir. Eşyanın düzenine ve ahlâkın mertebelerine  

uygun hareket etmektir. İdeal ve gerçek olan adalet  emasa gelecektir (Ülken, 1959, 94). 

Birlik bütün insanlara aynı gözle bakmaktır. Milliyet ve sınıf davalarını bir tarafa bırakmak ve 

vatan sevgisi içinden insanlık idealine ulaşmaktır (Ülken, 1959, 95). Birliğe ulaşmış ruhun hürriyetini 

cemiyet ve gruba asla feda etmemek, cumhur için nefsi fedaya sevk etmektir. 

Ülken’in ahlâk anlayışındaki özgün yönlerden birisi de “Adam Olma” kavramına getirdiği 

tanımlamadır. O, bu tanımlamayı yaparken “hakikî adam” ve “sahte adam” ayırımı yaparak düşüncesini 

temellendirir. Burada birey ve toplumun iç içe eğitilebilir olduğu ifade edilmektedir. Yani insanın 

kendisini geliştirmesi, ideal insan olma yolunda ilerlemesi, toplumdan soyutlanarak değil, bizzat 

toplumla iç içe olacak şekilde düşünülmüştür (Yalçın, 2009, 99; Ülken, 1933, 178-185). Vurgulanması 

gereken bir diğer konu da Ülken’in insan anlayışında, insanın ideal insan olması konusudur. Onun 

anlayışında insan doğarken ideal olan insan değildir. İnsan kendini geliştirerek adam olur veya insan 

olma yolunda ilerler. O zamanla gelişerek ruhî olgunluğa ulaşır ve ideal insan olur. Ancak burada önemli 

bazı mertebeler geçilmeden bu mümkün değildir. Çünkü insanın insanlaşması insanın kendi gayreti 

iledir. Bunu için çabalaması ve ideal olana varması gerekir. Ama bilinmelidir ki ideal olana varmak son 

varılacak yer değildir ve insani ideale giden yolda son durak yoktur. Ülken burada Varoluşçular gibi 

düşünüyor adeta. Çünkü onlar da insanın kendini geliştirebileceğini iddia etmişlerdir (Temiz, 2008, 161-

162). 

Bütün bunların ışığında konuya bakıldığında karşımıza çıkan  toplum ve insan ideali sadece bir 

ideal olarak vardır ve daha gerçekleşmemiştir. Daha çok bir ütopya olarak görünmektedir. Öte yandan 

Ülken de ruhunda özgürlük olanın aşk ahlâkına ereceğini ifade eder.  Ahlâk âleminin hedef gösterdiği 

mertebeleri aşarak son hedef olan aşk ahlâkına erdiği zaman da, esasında kendisinde var olan özgürlüğü 

tam anlamıyla hissedeceğini ifade ederken Kant’la aynı yöntemi paylaşır. Özgürlük ve aşk ahlâkı 

birbirini gerektirmektedir.  Ülken, bir eylemin maddi ve manevi hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece “aşk 
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adına” ya da “aşk uğruna” yapıldığında ahlâki sıfatını yükleneceğini ifade eder. Her iki düşünürde de 

esas olarak eylemin sonucunda kişiye sağladığı faydayı yok saymak, kendi eğilimlerini başkasının 

faydasına sınırlamak, kendini içsel olarak zorlamak fikri işlenir. Fakat Ülken’e göre bugünün toplumu 

zaten ahlâkı kurmaya elverişli değildir. Çünkü sınıf baskısı, sosyal şartlardaki yetersizlik, eşitsizlik 

insanları ahlâkın üst noktası olan insanlık mertebesine çıkaramaz. Durum böyle olunca  ne ödev ahlâkı 

ne de aşk ahlâkı ile davranan bir insanlar topluluğu kurmak  hayal gibi görünmektedir. Sadece tek tek 

bireylerin ahlâki eylemlerinde iki seçenekten birini seçmek ve  ona göre davranışlarına yön vermekten 

söz edilebilir  (Öndeş, 2018, 115). 

10. SONUÇ  

Hilmi Ziya Ülken 20. Yüzyılda yaşamış, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi düşünürüdür. İstanbul 

ve Ankara Üniversiteleri’nde felsefe profesörü olarak görev yapmıştır. Ahlâk alanında pek çok çalışması 

bulunmaktadır. Ülken’in eserleri bir bütün halinde değerlendirilmeli, çünkü birbirini tamamlayıcı 

nitelikte yazılmışlardır . Düşünürümüz, ahlâk görüşlerini eleştirel olarak değerlendiren ve geniş bir bakış 

açısıyla inceleyen bir yaklaşıma sahiptir. Ülken’in ahlâk alanındaki değerli çalışmalarının ayrıntılı 

olarak incelenmesi hak ettiği özgünlüğünün ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. 

Hem ahlâkı duyu verileri, eğilim ve hislere bağlamak isteyen İngiliz filozofları,  hem de ahlâkı 

her türlü şekilden soyutlamak isteyen Alman filozofları Ülken’e göre hatalıdırlar. Tek bir duygu içeriği 

üzerine ahlâk kurulamaz. Kant’ın duygu ve sempatiyi temel alan ahlâk düşüncelerine  getirdiği eleştiriler 

haklıdır ancak ahlâkın tüm duyu verilerinden soyutlanabileceğini düşünmek doğru olamaz. Tam aksine 

insanın kendini gerçekleştirmesi anlamına gelen ahlâkî eylem ancak duygulara ve onların  derecelenmiş 

biçimlerine dayanarak gelişebilir. Bir mantık ve geometri probleminde olduğu gibi soyut, kuru  ve 

içeriksiz bir fiil düşünülemez ( Ülken, Ahlâk 183 -186; 294-295).  Ülken akıl yanında duygu ve inanmayı  

kapsayan sezgiyi de  ahlâka temel yapmıştır. 

1948’de Amsterdam’daki Felsefe  Kongresi’nde sunduğu bildirisi  Ülken’in natüralist  ve tarihî 

maddeci görüşleri terk ederek yeni görüşleri benimsediğinin habercisidir . Süje-obje zıt ve tamamlayıcısı   

ilk olgudur ve ona  Dyade adını vermektedir. Akılla kavranması mümkün değildir, onu da evreni de 

anlamayı sağlayan, kuşatıcı varlık, aşkın varlıktır. Varlık, bilgi ve değerler dünyası ancak aşkın, kuşatıcı 

varlık ile bir anlam ifade  ederler.  Ülken Kant’ın aksine varlık aleminin temelinde kuşatıcı varlığı 

zorunlu görür. Ülken, düşünce sisteminin merkezine insanı alarak insandan hareketle değer alanı inşası 

yapmıştır. Değer alanında arzu, seçme, vicdan ve sorumluluk olgularını özgürlük karakteri etrafında 

açıklamıştır. 

Kant’ta  ahlâkın kaynağı pratik akıldır. Ülken’de ihtirastır (Spinoza’nın Ethika’sından  alınmışsa 

da  kavram değiştirilmiştir) . İrade Ülken için ihtirasların mertebelere konulmasıdır.  Özgürlük ve aşk 

alanı birbirini gerektirmektedir. Aşk ahlâk ödev ahlâk  ile benzerlik göstermektedir. Şahsiyet gelişiminin 

aşamalı ve zahmetli oluşu anlamlı ve  gerçeklerle uyumlu görünmektedir. İnsanın   ahlâkın üst  

seviyesine çıkması (insanlık)  imkansızdır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Aşk ahlâkının gerçekleşmesi, 
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insani vatanseverlik  aşamasına ulaşabilmek güçtür.  Bu durumda ahlâk  alanındaki davranışlarına 

kişinin bireysel  seçimleri yön verecektir. 

Ülken, “aşk ahlâkı” isimli farklı bir ahlâk anlayışı meydana getirmiştir. İnsan kendine dönüp 

baktığında tüm duygularının bir hedefi ya da ulaşmak istediği bir sonucu vardır. Şayet bu hedefler 

ortadan kaldırılacak olursa, pek çok davranışımız o anda amaçsız kalacaktır ve sonlanacaktır. Oysa 

gücünü kendisinden alan, kaynağı sonsuz bir tutku olan hareket hiçbir geçici amaçta son bulmayacaktır.  
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NURETTİN TOPÇU’DA BİR DİNÎ TECRÜBE TÜRÜ OLARAK SANAT VE 

ESTETİK 

Aysel TAN1   

Özet 

Nurettin Topçu (1909-1975) din felsefesini irade ve hareket üzerine bina etmiştir. Ona göre irade, 

doğuştan gelen ve içimizden dışa çevrilen itici güçlerle, frenleyici güçler arasında şuurlu bir dengenin 

olmasıdır. İrade, tarihsel bir hareket ile devamlı olarak Allah’a ve sonsuzluğa doğru yükselir. İradenin 

amacı insanı Allah’a/sonsuzluğa ulaştırmaktır. İrade, bireysel alışkanlıklar ve ihtiraslardan etkilendiği 

gibi, toplumsal yapıdan da etkilenir. İradenin insandaki fonksiyonu, sonsuzluk özlemi içinde olan insana 

Allah şuurunu ve ıstırabını fark ettirmektir. Böylece insan hareket’e geçer. Bu tarihsel hareket belli 

basamaklara göre gerçekleşir. Hareketin kime yönelik ve ne amaçla yapıldığını fark eden irade; aile, 

devlet ve millet gibi toplumsal yapılarda ortaya çıkar, bu yapıları oluşturma ve devamlılığını sağlama 

görevi üstlenir. İrade en son sanatta ortaya çıkar. Sonsuzluk arzusu duyan ve buna bir türlü ulaşamayan 

sanatçı iradesindeki eksikliği hissederek, bunu tamamlamak için hareket geçer; varlığa veya eşyaya 

bağlanır. Bu bağlılık kurtarıcı bir vehimdir. Bundan insanın bütün iradi kuvvetleriyle kendisinden 

başkasına sığınması demek olan aşk doğar. Ruh, harekete âşık olur. Böylece sanatçı kendisindeki 

eksikliği tamamlayarak iman eder. İman iki yönlüdür. Sanatçı ‘tek’e ve iç’e doğru yönelip iman ederse 

buna dini iman, çokluğa ve dış’a doğru yönelip bağlanırsa/iman ederse buna da estetik iman denir. 

Zamanla dışa yönelen beden ve içe yönelen ruh bir bütün halinde sonsuza, aşkın olana, Allah’a teslim 

olunca ortaya mistik iman çıkar. Bu mistik birleşme veya aşka teslim oluştan ‘hakikat’ doğar ve böylece 

rönesans başlar. Rönesansı başlatan itici güç sanattır. Topçu’nun dini tecrübe anlayışı sanatla iç içedir. 

Sanat dini tecrübeyi doğurduğu gibi, dini tecrübe sonucu rönesans meydana gelir ve insan her anlamda 

kurtuluşa erer. Topçu, Rönesans ve kurtuluşu mistik bir iman ve tecrübeye bağlamıştır. Burada onun 

bilgiye bakışı anahtar rol oynar. Çünkü o, bilgi elde etmede aklın (rasyonalizm) ve deneyin (empirizm) 

önemli olmadığını bilginin varoluşsal ve içten gelen mistik tecrübe ile elde edildiğini iddia eder. Bu 

bildiride onun bu düşünce sistemini ortaya koymak için önce doktora tezi olan ‘İsyan Ahlakı’ kitabını, 

sonra diğer eserlerini ve hakkında yazılmış kitap/makaleleri dikkate alacağız. Daha sonra onu etkileyen 

düşünürlere değinip hangi konularda etkilendiğini açıklayacağız. Böylece onun düşünce, bilgi ve 

tecrübe sistemini çok boyutlu olarak değerlendirilip ortaya koyacağız. 

Anahtar Kelimeler: İrade, hareket, sonsuzluk, sanat, sanatçı, aşk, dini iman, estetik iman, mistik 

iman, rönesans, dini tecrübe, kurtuluş. 

 

Abstract 

Nurettin Topçu (1909-1975) built religious philosophy on the philosophy of willpower and motion. For 

him, willpower is the existence of a conscious balance between driving and braking forces that are 

innate and flowing from the inside out of us. Willpower is constantly rising towards God and infinity 

with a historical motion. The aim of willpower is to help human reach eternity. This historical motion 

occurs in accordance with certain steps. Willpower is affected not only by individual habits and passions 

but also by the social structure. 

The function of willpower for humans, who are longing for eternity, is to make them recognize the 

consciousness and anguish of God. With this awareness, the human moves on to the motion. The 

willpower, which realizes the direction and aim of the motion, emerges in social structures such as State 

and nation, and takes up the role of establishing and sustaining these structures. Willpower lastly shows 

itself in art. 

The artist, who longs for eternity and can’t find a way to reach it, feels the lack in his willpower, acts to 

complete the lack and gets engaged in an existence or a thing. This engagement is a savior illusion and 

love that means sheltering someone other than himself with his total willpower is born. Upon the 

completion of this lacking, faith (love) emerges. The spirit falls in love with motion. 

Faith has two dimensions. When the artist turns to ‘the only” and “the internal”, this is called religious 

faith. If he leans to/relies on/believes in plurality and the external, this is called aesthetical faith. When, 

in time, the body that leans to the external and the spirit that turns to the internal surrenders to the 

eternity, the transcendent, God as a whole, mystic faith occurs. ‘Truth’ rises from this mystic union and 

surrender to love and thereby renaissance initiates. Because the driving power that starts renaissance is 
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art. The understanding of religious experience of Topçu is nested with art. As art generates religious 

experience, renaissance emerges as a result of religious experience and the human reaches salvation in 

every sense. 

Keywords: Willpower, motion, eternity, art, artist, religious faith, aesthetical faith, mystic faith, 

renaissance, religious experience, salvation. 
 

 

Giriş 

 Nurettin Topçu iradeyi insana ait içsel, metafiziksel bir kuvvet ve hareket olarak ele alır. Ona 

göre ‘insan iradeden ibarettir’ ve böylece o bir anlamda insanı irade ile özdeşleştirmektedir. (KARA, 

Nurettin Topçu, 2009, s. 156-157.) İrade temelde içimizden gelen bir itilmedir, dış dünyadan tesirler 

alan insan sonra bu tesirlere karşı ‘şuurlu’ tepkiler verince irade ortaya çıkar. Nurettin Topçu’ya göre 

irade, içimizden dışa çevrilen itici kuvvetlerle frenleyici kuvvetler arasında şuurlu bir denkleşmedir. 

(TOPÇU, İradenin Davası Devlet ve Demokrasi, 1998, s. 15) İrade, aşk ve ölüm kutupları arasında gidip 

gelen hayatın idare edicisidir. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 156) 

Topçu, hakikatte tek bir iradenin var olduğunu kabul etmektedir. O da “Allah’ın iradesi’dir. Bu 

nedenle o, İslam düşüncesindeki külli irade-cüzî irade ayırımının suni bir ayırım olduğunu öne sürmekte 

ve bu ayırıma karşı çıkmaktadır. Yine o, insanın kendisine ait bir iradeye sahip olmadığını, evrensel 

biçimdeki bu tek iradeye iştirak halinde yaşadığını savunmaktadır. (TOPÇU, İradenin Davası Devlet ve 

Demokrasi, 1998, s. 14) İrade önce her şeyi tabiatta aramayı denemiş ve bu hareketi ile kendi 

yetersizliğini sonsuz derecede arttırarak kendini esir etmiştir. Bu onu kör etmiştir ve bu nedenle kendi 

varlığında dolaşan iradeyi kendi iradesi zannetmiş ve ona ‘cüzî irade’ demek suretiyle onu, ‘külli irade’ 

adını verdiği Allah’ın iradesi olan ‘tek irade’den ayırarak kendine mal etmiştir. (İRĞAT M. , 2017, s. 

15) 

 İradede iki unsur vardır; seçmek ve yapmak. Seçmek, sebepsiz değil bir sebebe bağlıdır. Bu 

sebep insana etki eden itici ve frenleyici kuvvetlerdir. Ferdin yaşadığı veya içselleştirdiği, ona tabiattan 

ve cemiyetten tesirle gelen duygular, itici kuvvetleri oluşturur; bunlar hayati hazlar, iştihalar, menfaat 

endişesi, sempati, alışkanlık, aşk, ilim, sanat idealleri, zafer sevgisi gibi duygulardır. (İRĞAT M. , 2016, 

s. 314) Bu iki zıt kuvvetin ortasında hareketlerimiz meydana gelir. Hareketleri çemberleyen frenleyici 

kuvvetler insanı esaret altına alan tesirlerdir. İrademizi besleyen itici kuvvetlerin kaynağının her ferde 

göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Topçu, sahip olduğu nitelik ve frenleyici kuvvetlere karşı verdiği 

tepkiler ölçüsünde insana değer kazandırdığını belirtmektedir. (TOPÇU, İradenin Davası Devlet ve 

Demokrasi, 1998, s. 14) Ona göre, egoist kaynaktan beslenen duygular, insanda hayvani bir hayat ve 

süfli bir irade yaşattıkları halde, özgeci kaynaklardan beslenen duygular insanı yükseltmekte ve iradeye 

değer kazandırmaktadır. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 157) İradenin eseri olan hareket mükemmele, 

daha mükemmele bir özlemdir. İnsan kendini ancak hareketin içinde tanır ve sonra hareket ondan bir 

yaprak gibi kopar. (TOPÇU, İsyan Ahlakı, 2002, s. 31) Tam irade ona göre bireyden başlayan, aile ve 

devlet gibi otoriteleri kabul eden, insanlık ve millet basamaklarından ve en son sanat basamaklarından 
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geçerek Allah’a ulaştıran iradedir. (İRĞAT M. , 2017, s. 14) İradenin gayesi insanı sonsuzluğa ve 

Allah’a ulaştırmaktır. (TOPÇU, İradenin Davası Devlet ve Demokrasi, 1998, s. 14) 

 Dıştan gelen tesirlere karşı aldığı vaziyet bakımından insan iradesini başka bir ayırıma daha tabi 

tutan Topçu, bu sefer ‘realist’ ve ‘idealist’ olarak ikili bir ayırıma gider. Topçunun bu realist ve idealist 

irade ayırımı düşüncesinin temelini oluşturur ve birey, aile, toplum, millet, devlet, sanat, ahlak ve son 

olarak din anlayışında bu ikili ayırıma göre açıklamalar yapar. (TOPÇU, İsyan Ahlakı, 2002, s. 31)  

Realist ruhları ‘iradesizlikle’ suçlamaktadır. İdealist ruhlar ise ‘iradeli ’dir. Fakat onun bu irade anlayışı 

külli irade ve cüzi irade ayırımına getirdiği eleştiriler ve ulaştığı ‘tek irade’ anlayışına göre 

değerlendirildiğinde idealist ruhların iradeli olması demek Allah’ın iradesi demektir. Yani insan idealist 

olunca içinden doğan irade artık tanrısallaşır. Tek irade olduğuna göre aslında realistin iradesiz olduğu 

şeklindeki düşüncesi bir yönüyle geçerliliğini yitirecektir, çünkü tek irade her şeyde içkin olarak 

(panteizm)1 mevcuttur. Zaten bu irade insanın yokluğu (fena) durumu ile ortaya çıkmaktadır. İnsanın 

Allah’ın iradesinde yok olması iradedir. Bu dünyadaki tek anlamlı iş varlığın kendisini hiçlemesi ve yok 

etmesidir.  (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 174) 

Realist Dünya Görüşü 

Topçu’ya göre realist ruhlar, dıştan gelen tesirlerle çarpışmayı asla göze alamayan fakat bunlara 

yenilmemesini de bilen kurnaz ruhlardır. Menfaatlerini her zaman gözetir, rahatlarını bozacak olan irade 

muharebesini göze alamayarak hayatla uzlaşma yoluna giderler. İrade yerine ‘hile’nin zaferini isterler. 

Bunlar, iradesizlikle muvaffak olmasını bilen sinsi ruhlardır. İkiyüzlü olduklarından kendi benliklerini 

terk edip dıştan gelen tesirlere açık olurlar. (TOPÇU, İradenin Davası Devlet ve Demokrasi, 1998, s. 

19-20) 

Realist bireylerde ilmi zekâ, kullanılmaya elverişli sonuçları araştırır ve bu amaca ulaşmak için 

gerçekliği (realiteyi) parçalara ayırır. Onu, duyulur verilerden hareketle ve ondan yararlanmak gayesiyle 

şemalaştırır, soyut çerçeveler yerleştirir. Gerçeklikten alet yapmaya yeltenir. Her ilmi disiplinin bir 

uygulaması ve teknik faaliyeti vardır. Böylece gerçeklikten uzaklaşmış bilimler, duyumdaki birliği 

kaybetmişlerdir. Her bilimin kullandığı metotlar arasındaki farklılık bilimlerin kendi aralarında bir 

bütünlük olmadığını gösterir. (TOPÇU, İsyan Ahlakı, 2002, s. 51) 

Realist bireyler iradesizdirler. Çünkü onlar dış etkilere göre şekillenmişlerdir. Onlar her zaman 

akıl ve mantıkla hareket ederler ve madde odaklı yaşarlar. Dış gözlem yaparlar, tabiattan parça bilgiye 

ulaşmak ister ve dış tecrübe ile yani kısır ve değersiz bilgiyle hareket ederler. Sadece parçaya odaklı 

 
1 Panteizm: Geniş bir çerçeve içinde ele alındığında, Tanrı’nın dünya ile olan olumlu ve organik ilişkisi 

bakımından, deizmi aşan ve Tanrı’nın dünyaya aşkın değil de, içkin olduğunu öne süren Tanrı anlayışı ya da 

görüşü. Panteizm, Tanrı’nın dünyayla ve insanla mekanik ve dışsal bir ilişki içinde olduğunu öne süren deizme 

dönüşme eğilimi gösterdiğine inandığı teizme karşı felsefi ve dini bir tepki olarak gelişmiştir. Buna göre teizm 

sonsuzla sonlu olan arasındaki ilişkiyi dışsal ve arızi bir ilişkiye dönüştürdüğü, sonluya bağımsız, sonsuzu ise 

sınırlı hale getirdiği ve insan ruhuyla Tanrı arasında gerçek, derin ve içten bir ilişki ve temasa yer bırakmadığı için, 

panteizm, sonluyla sonsuz arasında yakın ve özsel bir temas kurmak ve insanı Tanrı’ya yakınlaştırmak amacıyla, 

var olan her şeyin bir birlik meydana getirdiğini ve herşeyi kapsayan bu birliğin tanrısal bir yapıda olduğunu iddia 

eder. (CEVİZCİ, 1999, s. 675) 
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oldukları ve bütünü göremedikleri için her şeyi taklit ederler. Taklitçi bir eğitim olursa eğitim de 

kısırlaşır. Bunu değiştirmenin başlangıç ve şartı, gençlere matematik, fizik formülleri ezberletmek 

değildir. (BİRGÜL, 2011, s. 6) Medrese kalbi mahkûm etmiştir, putperestliği hâkim kılmıştır. Bunun en 

temel nedeni ise tasavvufun bir sanat sistemi olarak hayattan uzaklaştırılmasıdır. (İRĞAT M. , 2017, s. 

15-16) 

Bütün nedir, nerededir? Realist dünya görüşünde akıl bu sırrı hiçbir zaman çözemez. Bu hakikat, 

aklın verebileceği bir bilgi değildir, aşkın yaşattığı haldir. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve 

Tasavvuf, 2013, s. 178) Zekâ, metafizik açıdan yeterli değildir, bize realitenin özünü tanıtmaz. Realiteye 

tam olarak nüfuz edebilmek için sezgi gerekir. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 193) Zekâ, kazanç, 

hile ve ilimde kullanılır. (TOPÇU, Var Olmak, 1965, s. 92) Topçu, Henry Bergson’un 

epistemolojisinden etkilenmiştir. Bu yaklaşım, varlığı parçalayan bilginin bizi gerçeğe götüremeyeceği, 

gerçeğin bilgisinin ancak içe dönük mistik düşünüşle kavranabileceği yolunda bir yaklaşımdır. Onun 

ifade ettiği bu bilgi metafiziksel (sezgi) bilgidir. (İRĞAT M. , 2017, s. 53) “Metafizik aklın kâinata 

açılması, onu bütün halinde kavrayış cehdidir.” (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 47) 

Aklın fonksiyonu, onu aşkın hududuna kadar götürmesidir. Akıl temeli tanıtır, ondan öteye 

gidemez. Akıl bizi aşka teslim eder, aşk Allah’la birleştirir. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve 

Tasavvuf, 2013, s. 123) Aklın tek başına yeterli olmadığını düşünen Topçu, hakikatin araştırılmasında 

aklı tamamlayacak yeni bir bilgi kaynağına ihtiyaç olduğunu söyler. Bu kaynak sezgidir, akla nazaran 

öncelik hakkına sahiptir. O felsefenin mistik, sezgisel bir ruha ermesi gerektiğini savunur. Bunun için 

de idealizmden hareket edilmelidir, realizm ruhun atılımlarını durdurur. (İRĞAT M. , 2017, s. 53) 

Realist düşünce yerine gerçek (Hakiki) düşünceyi yeniden tanımlayan Topçu, bunu varlık felsefesi 

üzerinde açıklar. Varlık Bir’dir ve kâinatın bütününe bağlanmayan, sonsuzluktan cevap getirmeyen 

düşünceler gerçek düşünce değildir. Gerçek düşünce insanın içine akan düşüncelerdir.(TOPÇU, Var 

Olmak, 1965, s. 19) 

Realist felsefe aklı kullandığı için hakikatin anahtarı değildir. Ancak, Aşk’ın açtığı yoldan 

hakikate gidilir. Dinin asıl yolu da budur.(TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 140) 

Tasavvuf hikmet değildir, ilahi hazdır. Onun yanında, felsefe ile beraber bütün ilimler ve bütün kaideler 

hakikatin posası hükmündedirler. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 143) 

Skolastik felsefe (yani Realist Felsefe) Farabi ve İbn Sina ile başlamıştır Topçu’ya göre bunlar 

Aristo felsefesi ile kıyas mantığını tek hakikat diye benimsemiştir. Tevili çıkararak ve Aristo’yu 

yanılmaz kabul ederek filozofları son söz sahibi olarak görmüşlerdir. İbn Rüşd, Gazali’nin filozoflara 

itirazı olan Tehafüt kitabına karşılık Tehafüt ’ül Tehafüt kitabını yazmıştır.  (TOPÇU, İslam ve 

İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 54, 140) Fakat filozoflar akıl merkezli açıklamalar yaptıkları için 

hakikati bulmadan hep eksik kalmışlardır. 

Realist dünya görüşüne göre ilimler, eşyayı duyular ve deneyle tanıtır. Felsefe, duyularla 

deneyin üstüne yükselerek aklın bilgisini elde eder. Dinin dünyası ise aşk ile ilhamın dünyasıdır. Dinde 

esas olan imandır. İman, dışardan bilgi vermez. İman, ruhu varlıkla birleştirir. Hıristiyanlığın yeryüzüne 
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getirdiği bu aşka düşman olarak Batı’nın ahlakında uçurumlar açan kuvvet madde âleminin kahrolası 

galibi büyük sanayidir. (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 41) 

Realist ruhlarda mantık dilinde düşünmek, şuur ile eşya arasında münasebet kurmaktır. 

Sebeplerle sonuçlar arasında münasebet kurmaktır. Nazariye yapan mantık düşünmeyi böyle tarif 

etmektedir. Lakin psikoloji, olayların böyle cereyan etmediğini ortaya koyar. Kendilerine uygun 

fikirlere hakikat damgasını basar insanlar ve aykırı görüşleri hakikat dışı yaparlar. (TOPÇU, Var Olmak, 

1965, s. 17) Bir fikrin hakikat oluşu, bizim istek ve iştihalarımızın emri ile olur. Burada Topçu, 

düşünceyi mantıki süreçlerden ayırıp psikolojik sürece indirger ve hisle/duyguyla ilişkilendirip akılla 

olan bağını koparır. Buna göre insanın hakikat ölçüsü, insanın düşüncesine hâkim olan menfaatleri, şahsi 

hesapları ve istekleridir, zevkleri ve alışkanlıklarıdır. Düşünmek, kendimizi eşyaya değil, eşyayı 

kendimize uydurmaktır. (TOPÇU, Var Olmak, 1965, s. 17-18) 

Sanat, realist düşüncenin ötesindedir. Sanat, bir hayal gücü hastalığı veya karşımıza çıkan realite 

ve bir bilgi sistemi değildir. Çünkü gerçek sanatkârlar her zaman realitenin üstüne çıkmışlardır. Fakat 

bunun için önce realiteye hâkim olmak ve ikazlarından faydalanmasını bilmek gerekir. (KARA, Nurettin 

Topçu, 2009, s. 313) Böylece Topçu belki de farkına varmadan sanat için realiteyi (gerçekliği) kabul 

etmek zorunda kalıyor, sanatın bu gerçeklikten yola çıkarak yapılmasını istiyor. Fakat onun tüm 

felsefesine bakıldığında aslında böyle bir gerçekliği kabul etmediği görülecektir. Kabul etmediği bir 

gerçeklikten sanatın faydalanmasını istemek birbiriyle çelişkili bir durumdur. 

Realizmden mistisizme sıçramak sanat ile mümkündür. Mesela Michalangelo ve Sinan, ‘her 

ikisi de mümin, ikisi de kuvvetle hâkim oldukları realitenin bütün ikazlarından faydalanmasını ve böyle 

bir realizmden bir hamlede mistisizme sıçramasını bilen dâhilerdir. (TOPÇU, Yarınki Türkiye, 1999, s. 

159) 

Sanat iradesi sanatkârı realitenin üzerine çıkarır, yaratıcı yapar. Ama bu türden sanat kurtarıcı 

vehimdir. Bu vehimden aşk doğar. Sanatın dünyası yokluk (fena) ile eş hale gelir. Izdırabın kaynağı bu 

yokluktur. Izdırabın içinde sonsuzluk cilveleri vardır. Sanatkâr için ızdıraptan kurtulmanın tek çaresi 

mutlak varlığın yanında karar kılmaktır. İrade böylece sanattan dine geçer.(KARA, Nurettin Topçu, 

2009, s. 314-315) Fakat bazı sanatçılar bu geçmede başarısız olurlar, bu sanatçılar realist sanatçılardır. 

Tabiata takılı kalırlar. 

Realist dünya görüşüne göre dini de ikili bir ayırıma tabi tutan Topçu’ya göre, dinin realist ve 

idealist yönü vardır. Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim, dünyadaki eserlerin en güzelidir. İlahi seda duyulur. 

Bu seda, sanat ve ahlak basamaklarıyla basamaklanarak aslını arayan ilahi kitaptır, Tur dağındaki 

sevgiliye sunulan sedadır.(TOPÇU, Türkiye'nin Maarif Davası, 1970, s. 41) İslam’a ve Kur’an’a çok 

vurgu yapmasına rağmen, onun eserlerinin geneline bakıldığında Kur’an algısının zayıf olduğu 

görülmektedir. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 70) Realist din anlayışında, dini hayata ve Allah’a 

götüren aşk yoktur. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 64) Din adamları, bugün 

ruhi hayat sahibi değildirler. Eğer olsalardı, dinin olduğu gibi, dinle birlikte sistem teşkil eden kültür 

hayatının, sanatın, ahlakın, felsefenin sahipleri olurlardı.(TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 23)  
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Mabetteki merasimler alışkanlık olmuştur, taşkınlıklar ve hislere hitap eden sağırlaştırıcı silahlar dini 

hayatın dışında kalır. Namaz kılan da kıldıran da birdir. Din adamı bunlardan bambaşka insandır. 

Namaz, vecd getirmez, ruh huzuruna kavuşturamazsa yorgunluktur. Sadece onu kılmakla Allah’a borç 

ödenmez. Hacda aşk yoktur, Kâbe’den dönüşte aşk ve muhabbette getiren görülmemiştir. Bu nasıl 

ibadettir? Kâbe bekçileri Müslüman kardeşini soymakla görevlidir. Allah böyle bir ibadeti 

emretmemiştir. Haccın manası ruhsuz bedenlerin sırf mekân değiştirme şeklinde bir beldeye gitmiş 

olmak değildir. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 65) İslam’da tasavvufun 

başlangıcında selefilik vardır. Selefilikten gaye ahlaki temizlenmedir. Dini tatbikat zamanla yapıla 

yapıla, ahlaki temizlenme pratiğinin sonunda ilahi birleşmeye (idealist dine/mistik din) götürdüğünü 

göstermiştir. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 133)  

İdealist Dünya Görüşü 

Topçu’ya göre, İslam’da ideal ile real (gerçek) birbirine zıt değildir. İdeal çerçevede yaşamak 

‘gerçek’ten tamamıyla kopmayı gerektirmez. Fakat bizden istenen şey idealin gerçeğe hâkim olması için 

çaba sarf etmektir. (KÖK, Nurettin Topçu'nun İdealizmi, 2014, s. 45) İdealist ruhlar ise, sulhu kabul 

etmeyen, baş eğmeyen ve kendi ruhunun tabii izlerinde yürüyerek dışarıdan aldığı tesirlerle çarpışmayı 

kabul eden irade adamlarıdır.(KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 158-159) (TOPÇU, İradenin Davası 

Devlet ve Demokrasi, 1998, s. 22) 

İradenin ilk hareket noktası insandır. İradenin insandaki ilk fonksiyonu, insana şuur ve ızdırabını 

fark ettirmektir. (İRĞAT M. , 2017, s. 177) İradenin insan hayatında benliğe bir tazyik ve karşı koyma 

şeklinde kendini gösterdiğini, böylece benliğin kendinde kendisini aşarak sonsuzluğa ulaşmaya 

çabalayan bir kuvvetin varlığını hissettirir. İradenin dokunuşuyla insanın yaptıklarıyla aldığı kararlar 

arasında bir dengesizlik olduğunu gören insanda, durgun şuur etkinleşir. (TOPÇU, İradenin Davası 

Devlet ve Demokrasi, 1998, s. 23)(İRĞAT M. , 2017, s. 178) İnsan, gerçek denen şeyin bir yanılgı, 

hayatın bir acı ve irade için de en iyi şeyin kendi kendisini inkâr etmek olduğunu anlar (fena). (TOPÇU, 

İsyan Ahlakı, 2002, s. 199) Topçu’nun insan ideali realitenin ötesine geçmektedir. Ve buna bağlı olarak 

bilgi anlayışında da değişiklikler olur. Topçu’nun bilgi anlayışı bütünü itibariyle nebevi bilgiyi esas alan 

keşfi yahut irfani yöntem üzerine kuruludur. İlmin en önemli özelliği ‘hakikat aşk’ı olmasıdır. (KARA, 

Nurettin Topçu, 2009, s. 218-219) Aşk, nazariye ve tenkidi tanımaz. (TOPÇU, Var Olmak, 1965, s. 38) 

Zekâ, metafizik açıdan yeterli değildir, bize realitenin özünü tanıtmaz. Realiteye tam olarak nüfuz 

edebilmek için sezgi gerekir. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 193) Sezgi veya duygu sanata, rüyaya 

ve sevdaya götürür. (TOPÇU, Var Olmak, 1965, s. 92) Sezgi, duygulanma halleriyle dopdoludur. Sezgili 

düşünce, her şeyden önce bir estetik düşünüştür. Duyum, menfaatten ve gayelilik fikrinden 

arındırılmıştır. O nedenle sezgili bilgi dünya hakkındaki ilk bilgimizdir.  (TOPÇU, İsyan Ahlakı, 2002, 

s. 116) 

Bergson’un estetik sezgisi, eşyanın tam olarak yerinde, ikisinden de müstakil bir birleşmedir. 

Bu birleşmede dış dünya kendi hususiyetlerini asla kaybetmez. Ancak benliğin bir an için eşyanın 
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karakteri içine sığınarak, onu olduğu gibi tanıyabilmesi için gösterilen bir gayrettir.(TOPÇU, Bergson, 

2011, s. 112 vd.) 

İdealist birey sevgiyle/ilhamla hareket eder. Sonsuzluğa kavuşmaya isteklidir. İlahi kaynaklıdır. 

Bu anlamda o iradelidir ama onun iradesi aslında Allah’ın iradesi olmaktadır. O her zaman kendini 

tanımak ve ona göre hareket etmek için iç gözlem yapar. O iç gözlemden uzaklaşınca taklide kayar. Dış 

gözlem ve iç gözlem birleşince olgunlaşan düşünce ortaya çıkar. Dış dünyadan elde edilen verilerle 

insan içe dönmelidir, böylece olgunlaşıp dış dünyayı daha iyi değerlendirebilir. Bunun yolu ise bireyin 

ızdırap çekmesidir. Izdırabın yolu ulûhiyetin yoludur. Hayatın en mühim hadisesidir ve insanı insan 

yapan, düşüncesinin gücünü ve iradesinin hamlelerini hazırlayan, insanlığın büyük hareketlerini yaratan 

ızdıraptır. Izdırap çekmedikçe insana hiçbir şey nüfuz etmez. İnsanlık yolunda onun yardımı olmaksızın 

bir adım bile atmak kabil olmaz. İnsanlığın iradesi, ızdırabın eseridir. (TOPÇU, İradenin Davası Devlet 

ve Demokrasi, 1998, s. 25-28) 

Iztırap, bir gayrettir çünkü sanatkâr eserini meydana getirirken duyduğu ızdırabı tesadüfen değil, 

isteyerek ve arayarak bulur. İnsanda sanattan da önce gelen bir aşk vardır, sanatın özü, iradenin 

derinliklerinde transcendent (aşkın) hareketindedir. Bu hareketin, yani sanat iradesinin kaynağı ise 

imandır. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 314) Sanat, idealist olduğu için sanattır. Fakat idealist olduğu 

zaman bile, özellikle idealist olduğunda, gerçeklik dünyasından alınmış unsurlarla bezenmeyi ve 

beslenmeyi asla bırakmaz. Sanatın hüneri, bizi saf gereklilikle doğrudan temasa geçirmeye yönelik bir 

usuldür. Sanat, gerçekliği ifade etmek için sembolleri kullanır, Sembol bir işarettir, sanatta ifadesini 

bulan gerçekliğe imada bulunmaktadır. Sembollerin hareketiyle sezgiler kazanırız ve sanatkârın kendisi 

gibi, tabiatla içten bir münasebet kurarız. Sezgiyi duymak, tabiatın bize nüfuz etmesidir. (TOPÇU, İsyan 

Ahlakı, 2002, s. 118) 

Mektebi aşk beslemektedir. Sevgi tasavvufun mektebidir. Mağlubiyet ve musibet mektep olur, 

ihtiras mektep, sabır mekteptir. Birinciye en güzel örnek güzel ihtirasların muhteris sanatkârları, ikinciye 

örnek ise velilerdir. Mektebi aşk besler, metotlu düşünce yaşatır. (TOPÇU, Türkiye'nin Maarif Davası, 

1970, s. 48,50)  Burada muallim yine mistik bir anlama bürünmektedir, sanatkârlar ve edebi sanat 

sahipleri muallim rolünü üstlenir, o bizim ruh yapımızın sanatkârıdır.(TOPÇU, Türkiye'nin Maarif 

Davası, 1970, s. 58,60) Ders, hakikatlerin araştırılmasıdır. Ders okumak, bazı hayati faydaları sağlamak 

için bir vasıta değil, hakikatler peşinde koşmak için başlı başına bir gayedir. (TOPÇU, Türkiye'nin 

Maarif Davası, 1970, s. 94) 

Sanat, dıştaki varlıklara akseden bizim kendi hayallerimiz ve kendi tasavvurlarımızdır. Hayatı 

bize değerli yapacak ilk neşve, sanat neşvesidir. O, güneşin bizdeki neşvesidir. Sanatkârlar bizden çıkıp 

tabiata yayılan ilahi neşvenin terennümleridir. Yunus suların, Mevlana neyden çıkan feryadın, 

Beethoven rüzgârın, Cezanne, Van Gogh güneşin yaşattığı neşvenin terennümleridir. (TOPÇU, Kültür 

ve Medeniyet, 1998, s. 85) Sanat, sanatkâr tarafından hür olarak arandığı için, yine sanat içindir, 

kendisinden başka hiçbir gaye gütmemektedir. (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 17) Sanat 

yokluğa götürür, insandaki bu yokluk mistikteki fena durumu gibidir. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 
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317) Estetik, tabiatla birlikte olma halidir. Sanat bir kurtuluş, ebediyete sığınmadır. Sanatçı din dışı 

şeylere tapınarak estetik imana, sonra içine yönelirse dini imana oradan da mistik imana ulaşır. (TOPÇU, 

İsyan Ahlakı, 2002, s. 119) 

Estetik İman 

İnsanda harekete başlayan iradenin Allah’a ve sonsuzluğa ulaşmasındaki son durak sanattır. 

Topçu’ya göre sanat; insan ruhunun serbestçe yani muayyen kaidelere tabi olmaksızın, güzeli araştırma 

hareketi, dıştaki varlıklara akseden bizim kendi hayallerimiz ve kendi tasavvurlarımız, hatta en ileri 

derecesinde bizim kendi cevherimizdir. Sanat, insan iradesinin derinliklerinde ve aşkın hareketinde 

bulunur. Sanat iradesinin kaynağı imandır. İman iki şekilde görünür, çokluğa çevrilen estetik iman, 

birliğe çevrilen dini iman. (KÖK, Nurettin Topçu'da Din Felsefesi, 1995, s. 51-56) İnsan ruhunun tabii 

ilerleyişinde birinciden ikinciye geçilir. Allah’ı istemeden önce ve Allahsız olarak iradenin tabiattaki 

bütün varlıkları istemesinden ve böylece aşkı tanımasından estetik iman doğmuştur. Fakat bütün 

tatminlerin yetersizliği, gerçek sanatkârı sonunda sonsuzlukla karşı karşıya getirecektir. (KARA, 

Nurettin Topçu, 2009, s. 317) Estetik imandan doğan sonsuzluğu arzulayan sanat, insan ruhunu 

sonsuzluğa ulaştırdığı için irade Allah’a götürmektedir. Bu yönüyle o kendisinden daha ileride bulunan 

ahlaki yaşayışa da hamleler hazırlar. Böylece sanattan dine geçiş bir nevi hastalıktan iyileşme ve 

devasını bulma gibi bir haldir. Sanatın içerdiği sonsuzluk iradesine bağlı sonsuz cilveler sanatı değerli 

yapar. Bu cilvelerin kaynağı ise dindir ve sanattan dine bir geçiş olur.  (İRĞAT M. , 2017, s. 182-184) 

İmanın estetik yönü olduğunu gibi esasında o mistik bir unsurdur ve aşkla özdeştir. (KÖK, 

Nurettin Topçu'da Din Felsefesi, 1995, s. 50) Çünkü o, doğduğu varlıkta, benliğin kendi üzerine dönüşü 

ve kendini arayışıdır. (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 131) Lakin çok kere sanatkârlar kendi 

mıntıkalarından asla ayrılmayarak sonuna kadar sanatın kendi dini ve kendine tapınışıyla yaşamışlardır 

(yani estetik iman boyutunda takılı kalmışlardır). Sanatkâr kendi vehmini mukaddesleştirmektedir ve 

bütün ömrünce, sahip olduğu imanı, aşk ile ölüm arasındaki gidip gelmelerin ıstırabını yaşar. Bu gidip 

gelmeler arasında sanatkârda birçok mistik hallerin doğduğu görülür. (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 

1998, s. 131-132) Lakin insanı isyana ulaştıracak adım, sanatkârın imanından dindarın imanına götüren 

ilerleyiştir (estetik imandan dini imana geçiş olur). Çokluğa iman demek olan sanattan birliğe iman olan 

dine geçiş, insanı ahlaki hayata sokar. Her dinin esası mistikliktir.  (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, 

s. 132) Sanat basamağını aştıktan sonra daha yüksek bir bölgede ahlak ve hayrın neşvesi tadılır (mistik 

iman seviyesi).  (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 85) 

Topçu estetizm içinde bir imana ulaşmak gibi bir kaygısının bulunmadığını belirtir. Fakat üstün 

seviyede sanat faaliyeti sanatkârı, o farkında olmasa bile bir çeşit mistisizme, dolayısıyla imana ulaştırır.  

Her çeşit sanat faaliyeti, aslında, dünyadaki şekillere bir çeşit tapınmadır. Sanatkâr, bu din dışı 

şekillerden geçerek mistik imana varır. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 313) Sanatkâr ve hayat adamı, 

diplomat ve asker, dindar ve ahlakçı, hep filozofun kalbinde birleşirler. Felsefesi olan milletin kalbi de 

vardır. İmanı olan bir cemaatin felsefesi mutlaka vardır. (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 17) 

Topçu’da felsefe, özel bir felsefedir. Metafizik, etik ve estetik alanların dışına çıkmaz.  (İRĞAT M. , 
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2017, s. 52) Yani Topçu’da estetik iman zaman zaman dini imanla birleşerek mistik imana dönüşür, 

fakat bu mistik imanın akıl dışı olmadığını söyler. Realist âleme ait gördüğü akıl ile idealist âleme ait 

gördüğü mistik iman arasında sorun görmemesi ve mistik imanın akıl dışı olmadığını söylemesi (KÖK, 

Temel Problemleri Çerçevesinde Nurettin Topçu'da Din Felsefesi, 2000, s. 88) onun düşüncesinin 

çelişkili yönlerinden biridir. 

Sanata kaçmak gerçek kurtuluşu ve huzuru vermez. Bunu Baudelaire, Varlaine, Balzac, Edgar 

Allen Poe, Servet-i Fünuncular denemiş ama başaramamıştır. Bununla beraber, hayattan kaçan 

sanatkârın şikâyet ve nefretlerinde ‘derece derece incelmiş ve bazen da sonsuzluğun sevdasına karışmış’ 

bir yanı görmek mümkündür. Hayattan kaçanların cesur olanları, kısa sürede sanatın gerçekte bir vasıta 

olduğunu anlayarak sonsuzluğa sığınırlar.  (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 316) Bu manada sanatkâr 

‘hadiseler karşısında kendi iç dünyasına çevrilen bir metafizikçidir. Ruhun dünya ile çarpışmasını 

dikkatle takip eder ve içindeki mistik ritmi hislerin sembollerine bürüyerek bize anlatır. Sanatkâr, 

sayıklayan bir filozoftur. Aralarındaki fark filozof, kâinatı; sanatkâr mukadderatı düşünür.  (TOPÇU, 

Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 49) 

Sanat, aynı zamanda dine götüren bir köprü gibidir. Bu köprüyü Michelangelo, Goethe, 

Lamartine ve Fuzuli gibi sanat kahramanları aşmaya çalışmışlardır. Yunus, Mevlana ve Akif gibi Allah 

muhterisleri ise sanatla din arasındaki köprünün din tarafından kurucularıdır. (TOPÇU, İradenin Davası 

Devlet ve Demokrasi, 1998, s. 64) (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 316) Tasavvufu İslam ile eş gören 

Topçu, tasavvufu Hallac-ı Mansur üzerinden inşa etmiştir. (KARA, Ahlâk Davasına ve Muallimliğe 

Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu, 2016, s. 15)  

Kültürün çıkışı Mevlana olmalıdır. Felsefe ve güzel sanatlar ondan çıkarılabilir. (TOPÇU, İslam 

ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 119) Mevlana’da sanat felsefi bir idealizmden çok dini bir 

temele dayanmaktadır. Mevlana’nın felsefesi panteizme dayanır. Panteizm veya vahdet-i vücut: Allah 

ve kâinat, aynı cevherin iki türlü görünüşüdür. Hakikatte bunlar birdir, kâinat Allah’tan başka bir şey 

değildir. (TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 122) Tasavvuf öğretisinin sanat olarak 

sunulması için aşk derdi gereklidir. (KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 359) Medrese, kalbi mahkûm 

etmiştir. Putperestliği hâkim kılmıştır. Tasavvuf sanat sistemi olarak hayattan uzaklaştırılmıştır. 

(TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 58) Şeriat uleması, tasavvufun cehalet eseri ve 

bidat olduğunu iddia edebilir. İlahi tecrübeye yabancı olanların onu itham etmeleri tabii karşılanmalıdır. 

(TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 133) Kur’an’ın felsefesi Mevlana’nın 

eserlerinde tam ve eşsiz bir şekilde sinmiştir. Mevlana şiiri ve sanatı din ile ilhamın emrinde 

bulundurmuş, onlara hizmetkâr yapmıştır. Sanat onun dini yaşayışının bir tecellisinden ibaret oldu. 

Mesnevi’de İslami doktrine uygun anlatılan hikâyeler, davayı ispata yeterlidir. Mevlana’nın 

birçoklarının meftun olduğu sanatkâr tarafı, onun zahiridir. Ahenk ve kafiyenin, güzel söz ile gözyaşının 

muhteşem terkibi olan sanat, kabuktaki parıltıdan ibarettir.(TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve 

Tasavvuf, 2013, s. 124-126) Mevlana’da hikmet vardır, ahlak vardır, din vardır, sanat vardır. Bazıları 

onu sanatkâr, bazıları tasavvufçu, bazıları ise dindarlarla eğlenen biri diye tetkik etmektedir. O bir İslam 
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velisidir, onun merkezi İslamî aşktan başka bir şey değildir. İman ve ibadetleri aşk kavramının içinde 

birleştiren Mevlana’nın temel aşk felsefesini benimseyen Topçu, bununla Tanrı ile birleşeceğine inanır.  

(TOPÇU, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, 2013, s. 160) Aşkın olmadığı yerde iman yoktur, sadece 

taklit vardır. 

Yunus’tan Akif’e kadar, Hüsn-ü Aşk ve Makber’i de içerisine alarak gençlere dini ruhu heyecan 

halinde aşılayacak en kuvvetli vasıta edebiyattır. (TOPÇU, Türkiye'nin Maarif Davası, 1970, s. 129) 

Şiir, roman ve hikâyeye olumlu anlamlar yükleyen Topçu, sinemaya olumsuz bakmaktadır. Aşkı 

hançerleyen sanat, hayatı hayvanlaştıran ve hayvan zevklerini bütün hayat yapan sahne ve sinema harbi 

istemektedir. Kalplerinde Hacı Bayram’ı kovduktan sonra sahne sanatçılarına gönüllerinde taht kuran 

şimdiki nesil harbi ister. Bu harbi önleyecek kuvvet ise Topçu’ya göre aşk ile merhamettir. (TOPÇU, 

Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 183-184) 

Genç ruhların yetiştirilmesinde ilk yapılacak iş onların müzik ile sık ve sürekli temas halinde 

yaşatmaktır. Müzik kültürü vermek, nağmeyi sevdirmek ve ruhundaki akışı karşılayarak melodiyi sesler 

dünyasında ona aratmaktır. Müzik temizleyicidir; genç ruhu bulaştığı kirlerden temizler; ondaki 

dikenleri ayıklar. Müzik sonsuz varlığın sevgisini verir, müzik bizi varlıkla birleştirir; çokluktan 

çokluğun ezasından kurtarır. Müzik ruha hürriyet vaad eder, hür oluşunun ümidini sunar. (TOPÇU, 

Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 128) 

Medeniyet Aşk’ın eseridir. Rönesans ve romantizm bu aşkın eseridir. Hıristiyanlığın yeryüzüne 

getirdiği bu aşka düşman olarak Batı’nın ahlakında uçurumlar açan kuvvet madde âleminin kahrolası 

galibi büyük sanayidir.  (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 41) Avrupa’nın temelinde metafizik ve 

Bergson metafiziği vardır. Metafizik, içgüdülerimizle yaşamamıza razı olmayıp, bizden üstün bir akıl 

dileyen disiplindir. Kurtuluşun yolu, kâbus perdesinin sıyrılması ve onun altında gizlenen varlığın 

kurtulmasıyla açılır. Yunus’un ‘benden içerü’ dediği bu varlıktır. Bütün hayatı boyunca insan onu arar 

ve onu aramaya iç hayata inmekle, ruhî anlamda derinleşmekle olur. Sonunda her şeyde onun varlığı 

bulunur. ‘Ene’l Hak’ diye başlanır, ‘La Mevcude İlla Hu’ (O’ndan başka varlık yok) diye bitirilir. İnsan 

da O varlığın içindedir, O’ndan ayrı değildir. Çünkü vücut birdir. O halde bunlar da Hakk’ın aynı olur. 

(KÖK, Nurettin Topçu'da Mistik İmanın Estetik ve Felsefi Temelleri, 1997, s. 456) Çünkü bölüm 

bütünden habersizdir. Kurtuluş, Ene’l Hak demekle, La mevcude illallah demekle olur. Ve can gözü ile 

Allah’ı görmekle olur.  (TOPÇU, Kültür ve Medeniyet, 1998, s. 48, 136, 139) Böylece insan sermaye 

devrinden gönül devrine geçer, ruh ilimleri ilerler, insan iç dünyasında derinleşir. (DURAN & POLAT, 

2015, s. 3). 

Sonuç 

Sanat, sadece sanat olarak kalınca tatmin yerine tatminsizliğin şuurunu getirir. Allah’ı istemeden 

önce ve Allahsız olarak iradenin tabiattaki, bütün varlıkları istemesinden ve böylece aşkı tanımasından 

estetik iman doğmuştur. Fakat bütün tatminlerin yetersizliği, gerçek sanatkârı sonunda sonsuzlukla karşı 

karşıya getirecektir. Sanatla din arasında çok az sayıda sanatkâr tarafından kurulan bir bağ vardır.  

(KARA, Nurettin Topçu, 2009, s. 317) Bu bağ kurulursa estetik imandan dini imana ondan mistik imana 
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ve ondan da ahlaka ve mistik dine geçilir. Zaten bütün uğraşların gerçek amacı ahlak ve mistik dindir. 

Kalan her şey ahlak ve mistik dine ulaşmada yalnızca bir araçtır. 

O nedenle toplumda herkes sanatla ilgilenmelidir. Din adamları, kadınlar, çocuklar, eğitimin 

temelinde sanat olmalıdır. Din adamları sadece dinin şekline bağlı kalırsa onu taklit etmiş olur fakat 

dine nüfuz etmenin yolu sanattan geçer. Din adamı sadece dine değil, sanata, kültüre, ilime de hâkim 

olmalıdır. Burada Topçu sanat deyince daha çok tasavvufu anlar. Çünkü İslam’ın sanatsal yorumunu 

tasavvuf yapmıştır. Fakat bu bilindik sanat değil, mistik din merkezli ‘mistik dinden hareket eden’ 

sanattır. Bu yönüyle dinin mistik yorumunu yapan Mevlana’nın eserleri dikkate alınmalıdır. 

Değerlendirme 

Bergson ve Topçu’nun genel felsefesi sezgi ve duygu temelli bir felsefedir. Aklı (rasyonelliği) 

ve deneyi bilgi edinmede yeterli görmeyen Bergson ve Topçu, bilgi edinmenin en nihai yolunun sezgi 

olduğunu ve bu sezginin de duygu kökenli (aşk, merhamet, ızdırap) olması gerektiğini düşünür. Burada 

sezgi kavramı kritik bir rol oynar. Acaba sezgi Bergson ve Topçu’nun savundukları gibi sadece 

‘duygu’ya mı dayanır ve kökenleri sadece mistik düşüncede mi bulunur? İnsanın fiziksel gelişimi belli 

aşamalardan geçmektedir. Ve buna göre insanın algı, düşünme, mantık yürütme vb. becerileri de 

değişmektedir. Jean Piaget insanın fiziksel gelişimine bağlı olan üç zihinsel gelişim dönemi saptamıştır. 

Bunlar sembolik/sezgisel dönem (4-7 yaş), somut işlemler dönemi (7-11 yaş), soyut işlemler dönemidir 

(11-17 yaş). Bu döneme bağlı olarak insanda üç tür sezgi vardır diyebiliriz: Duygulara/içgüdüye dayalı 

duygusal sezgi, somut işlemlere yani deneye dayalı somut sezgi ve akla, akıl yürütmeye dayalı soyut 

sezgi. (TAN, 21-23 Eylül 2019, s. 979-989) O zaman biz insanda tek bir sezgi türü olduğunu 

söyleyemeyiz ve felsefemizi tek bir sezgi üzerine inşa edemeyiz. Böyle yapılırsa yani sadece duyguya 

dayalı sezgi öne çıkarılırsa eksik bir bakış açısıyla olayları değerlendirilmiş olur. Bu üç tür sezgisel 

bilgiyi dini, toplumu, insanı, evreni, Tanrı’yı anlamak için göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin dini, 

önce ailemizden öğrenir dine bağlanır, Tanrı’yı severiz (duygusal sezgi). Sonra dinin ritüellerini yani 

namaz, oruç, zekât… vb. emirleri yerine getiririz (somut sezgi), en son, akıl ve mantığın gelişmesi 

sonucu Tanrı’nın varlığının akli delillerini evrende, bilimde, mantıkta bulmaya çalışırız (soyut sezgi). 

İslam filozofları, teistik delilleri soyut sezgiye uygun olarak ortaya koymuşlardır. Böylece inancımız üç 

dönemi içine alır, hakikat çok boyutlu görülür ve objektif/evrensel bir düşünceye ulaşabiliriz. O nedenle 

Topçu’nun realist/idealist dünya görüşüne göre yaptığı irade tanımı, aklın alanını ve deneyin alanını 

sadece ‘realist’ dünya ile sınırlaması eksik bir açıklamadır.  

Sonuçta, akıldan (soyut dönem) ve deneyden (somut dönem) de ‘sezgi’ye giden bir yol vardır. 

Sezgiye sadece duygu (aşk, sevgi, merhamet, ızdırap) (duygusal sezgi) ile gidilmez. Sezginin duygu, 

deney ve akıl boyutu geliştikçe sezgimiz de gelişir ve hakikatin bilgisine bu yolla ulaşabiliriz. İlimde, 

kültürde, sanatta, felsefede, dinde yani hayatın her alanında bu üçlü birbiriyle eşgüdümlü kullanılarak 

gelişme kaydeder. Bergson ve Topçu’nun düşünce sistemi bu yönüyle yeniden değerlendirilmesi 

gerekir. 
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KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE VE HİKMET 

Aysun ÇELİK1  

Özet 

“Nesnelerin mahiyet ve hakikatlerinin bilinmesi, filozofi” manasına gelen felsefe; İslami öz ve 

hassasiyetlere bağlı olarak klasik edebiyatımızda ya reddedilmiş yahut umumiyetle “hikmet” kelimesi 

ile karşılanmıştır. Hikmet, “Allah’ın insanlar tarafından anlaşılamayan ilahi esrarı ve takdiri, bilgelik, 

atasözü, vecize” anlamında bir mefhum olarak kullanılmıştır. Hikmet sahibi kimseler de 

“hakîm/hekîm”, “mütefekkir” ya da “ârif” olarak adlandırılmıştır. Büyük ölçüde bir İslam ve tasavvuf 

edebiyatı olan klasik Türk edebiyatında edipler felsefeye birtakım hudutlar içinde yaklaşmışlardır. 

Bilhassa “hikemî şiir” ya da “hakîmâne şiir” anlayışıyla eşyanın hakikatine dair görüş bildiren şairler, 

bununla muhatabı öğütlemeyi, uyarmayı yahut uyandırmayı hedeflemiş fakat “felsefe” kelimesinin 

kendisine, yöntemine ve sonuçlarına temkinli yaklaşmışlardır. Bilinen ilk örnekleriyle 11. asırdan 

günümüze kadar derin bir ilmin ve engin bir sanat anlayışının mümessili olan klasik Türk şairleri, 

eserlerinde “bediiyat” arzusunun yanına muhakkak “nasihat” gayesini de iliştirmişlerdir. Bu nasihatler 

arasında zerreden küreye, mikrodan makroya; varlığa ve yokluğa dair hemen her şeyle ilgili bir görüş 

ve anlayış ortaya koymuşlardır. Edebiyatımızda Aristo, Platon (Eflatun) gibi filozoflara ve Kindî, İbn 

Rüşd, Gazzâlî ve İbn Haldûn gibi mütefekkirlere gösterilen ihtimam ve ihtiramın yanında felsefeye karşı 

olumsuz tutumların da var olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin 17. asır şairlerinden Nâbî’nin, Hayriyye 

adlı meşhur mesnevisinde oğlu Ebu’l-Hayr Mehmed Çelebi’yi felsefeye karşı uyarmasının İslam 

dünyasında felsefe hakkında çıkan tartışmalara bağlı olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada; klasik Türk 

şiirinin altı asrı aşkın tarihinde felsefeye dair tutum ve kanaatler genel olarak değerlendirilmiş, şairlerin 

“felsefe” yerine “hikmet” kelimesini tercih etmelerinin gerekçeleri ortaya konmuştur. Böylece “varlığın 

özü, önü ve sonu” ile “yokluğun hudutları” arasında görüş serdeden şairlerin tefekkürü yöntem, hikmeti 

de sonuç olarak ortaya koymaları konusuna dikkat çekilmiş; ayrıca klasik Türk şiirinin düşünce 

sisteminin tafsilatlı olarak incelenmesinin ve irdelenmesinin gereği ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, felsefe, hikmet. 

 
PHILOSOPHY AND WISDOM IN CLASSICAL TURKISH POETRY 

 

Abstract 
Philosophy, which means knowing the realities and truths of objects, philosopherism, is generally met 

with the word wisdom in our classical literature depending on Islamic self and sensitivity. Hikmet was 

used as a notion that means the hidden purpose and appreciation of Allah, wisdom, common sense, 

proverb, maxim that cannot be understood by humans. Those who have wisdom are called “judge / 

physician”, “thankful” or “arif”. Classical Turkish literature, which is an Islamic and mystical literature 

to a large extent, approached philosophy in a number of ways. Especially poets who gave opinions about 

the truth of the goods with the understanding of “mythical poetry” or dominant poetry lem aimed to 

advise, awaken or warn the interlocutor with this, but approached the word of philosophy itself, its 

method and results cautiously. Classical Turkish poets, who are the representatives of a deep knowledge 

and a vast understanding of art from the 11th century to the present with their first known examples, 

have certainly attached the aim of advice to art desire in their works. These advice include speckles, 

micro to macro; they have put forward an opinion and understanding about almost everything about 

existence and absence. In our literature, it is noteworthy that there are negative attitudes towards 

philosophy as well as the care and respect given to the great thinkers such as Aristo, Platon, Kindi, Ibn 

Rushd, Ghazali and Ibn Khaldun. For example, one of the 17th century poets, Nâbî, warned his son 

Abu-Hayr Mehmed Çelebi against his philosophy in his famous mesnevi named Hayriyye. In this study; 

the attitudes and convictions of philosophy in the history of classical Turkish poetry for more than six 

centuries are evaluated in general and the reasons why poets prefer “wisdom” instead of “philosophy 

anlat are explained. Thus, the opinions of the poets who think about as the original, the front and the 

end of the existence and the boundaries of the absence ile about contemplation and wisdom are 

emphasized. In addition, the thought system of classical Turkish poetry should be examined and 

examined in detail. 

Key Words: Classical Turkish Poetry, philosophy, wisdom. 

 

 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, aysuncelik@hacettepe.edu.tr. 
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GİRİŞ 

Bir akıl ve nakil dini olan İslamiyet’in yansımaları ile dolu olan divan şiirinde şairlerin sözlerine 

cevap bulma aracı daha ziyade “gönül” olmuştur. Zira “akıl-gönül ikileminde daima gönülden yana olan 

şairler, ekseriyetle, akli delilleri sıralamakla birlikte sözü, sezgisel ve gönülden imana getirmişlerdir.” 

(Gökalp, 2006: 50). Zaman zaman eski inanışların, Grek, Arap, Fars, Hint ve bilhassa İsrailiyyat 

kaynaklı inanmaların klasik Türk şiirine yansıdığı izlense de gönülde tecelli eden ve dilde terennüm 

edilen manzumelerin fikrî yapısı, ekseriyetle doğrudan Kur’ân’a ve hadise dayandırılmıştır. 

Bilinen ilk örnekleriyle 11. asırdan günümüze kadar derin bir ilmin ve engin bir sanat anlayışının 

mümessili olan klasik Türk şairleri, eserlerinde “bediiyat” arzusunun yanına muhakkak “nasihat” 

gayesini de iliştirmişlerdir. Bu nasihatler arasında zerreden şemse, mikrodan makroya, varlığa ve 

yokluğa dair hemen her şeyle ilgili bir görüşün ve anlayışın ortaya konulduğu görülmektedir. 

Cenab-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm’de birçok kez tekrar ettiği “Hiç akletmez misiniz?” şeklindeki 

sorusu, insanı tefekküre sevk eden en önemli telkinlerden biridir. Gâşiye Sûresi’nin 17. ayetinde ifade 

edildiği gibi “(İnsanlar) deveye bakmazlar mı nasıl yaratıldı? Göğe bakmazlar mı nasıl yükseltildi? 

Dağlara bakmazlar mı nasıl dikildi? Yere bakmazlar mı nasıl yayıldı?”1 sorularıyla Kur’ân, her şeyin 

bir yaratılış gayesi ve yaratılış serüveni olduğunu ortaya koymaktadır. Esasen divan şairleri de varlığın 

yaratılış maksadını açıklamaya çalışırken bunu ekseriyetle “güzel bir sebebe” bağlayarak bir nevi 

felsefe, hikmet veya tefekkür yoluna müracaat etmişlerdir. Klasik Türk şairleri, yaratılış konusunda 

“Nasıl?”ın cevabını “Kün fe yekûn”2 ayetinde; “Niçin?”in cevabını ise “Ben cinleri ve insanları, ancak 

bana kulluk etsinler diye yarattım.”3 ayetinde ve “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı 

yarattım.” kutsi hadisinde bulmuşlardır. 

Grekçede “fila (sevgi)” ile “sofia (hikmet)” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 

“hikmet sevgisi” anlamına gelen “fila+sofia”; Arapçada “felsefe” şeklinde kullanılmıştır. “Nesnelerin 

mahiyet ve hakikatlerinin bilinmesi, filozofi” manalarına gelen felsefe; İslami öz ve hassasiyetlere bağlı 

olarak klasik edebiyatımızda ya reddedilmiş yahut umumiyetle “hikmet” kelimesi ile karşılanmıştır. 

“Onlara kitap ve hikmeti öğretir”4 ve “Hikmeti dilediğine verir; kime hikmet verilmişse ona çok hayır 

verilmiş demektir; ancak akıl sahipleri düşünürler.”5 mealindeki ayetlere bakıldığında hikmetin, üstün 

bir bilme yetisini ifade ettiği görülmektedir. Yine Hz. Peygamber’in “İlim, müminin yitiğidir. Nerede 

bulursa alsın” ya da “Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alsın!” şeklindeki buyruğu, 

Müslümanları daima “öğrenmeye, incelemeye ve araştırmaya” yönelten bir anlayışı ortaya koymaktadır. 

Hikmet sahibi kimseler için “milattan önce VII. yüzyıla kadar sofos (bilge) denmekte iken, 

anlatıldığına göre ilk defa Pisagor insana sofos denemeyeceğini, çünkü gerçekte sofosun Allah olduğunu 

ileri sürmüş, insanın ise ancak fila-sofos (hikmeti seven) olacağını söylemiştir. O dönemden sonra, 

 
1 (Gâşiye Sûresi 88/17) 
2 (Yâsîn Sûresi 36/82)  
3 (Zâriyât Sûresi 51/56) 
4 (Bakara Sûresi 2/129) 
5 (Bakara Sûresi 2/269) 
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varlığı daha derinden kavrayıp tutarlı bir şekilde yorumlayanlara “filasofos” denmiş ve bu kelime 

Arapçaya “feylesûf (çoğulu felâsife)” olarak geçmiştir.” (Kaya, 1955: 311). İslamiyet’le birlikte; hikmet 

sahibi kimseler için “feylesof (filozof)” yerine daha çok “hakîm/hekîm”, “mütefekkir” ya da “ârif” 

kelimelerinin tercih edildiği görülmektedir. Büyük ölçüde bir İslam ve tasavvuf edebiyatı olan klasik 

Türk edebiyatında da edipler felsefeye birtakım hudutlar içinde yaklaşmışlardır. Bilhassa “hikemî şiir” 

ya da “hakîmâne şiir” anlayışıyla eşyanın hakikatine dair görüşler bildiren şairler, bununla muhatabı 

öğütlemeyi, uyarmayı yahut uyandırmayı hedeflemiş fakat felsefe kelimesinin kendisine, yöntemine ve 

sonuçlarına temkinli yaklaşmışlardır. 

Bu çalışmada, “felsefi terimlerin ve meşhur filozofların klasik Türk şiirine yansıması, felsefe 

hakkındaki olumlu-olumsuz düşüncelerin şiirdeki örnekleri, hikmet yerine felsefenin tercih edilmesi” 

konuları üzerinde durulmuş; edebiyatımızın düşünce sistemine ve kadim şiirimizin felsefe ile olan 

münasebetine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

A. Felsefi Terimlerin Şiire Yansıması 

Klasik Türk şiiri; mazmun, mefhum ve remizlerin tam anlamıyla kavranması, bilhassa teşbih, 

mecaz, telmih, iktibas, hüsn-i ta‘lil gibi edebî sanatlara vakıf olunması şartıyla kendi dünyasına 

girilmesine izin veren bir edebiyattır. Hayata dair hemen her şeyin bir vesileyle yansıdığı, neredeyse 

bütün bilimlerden izlerin görüldüğü bu şiirde; tasavvufa bağlı olarak felsefe de bazı sınırlar içerisinde 

kendisine yer edinmiştir. Örneğin klasik şiirde cevher/öz, atomu; zerre, mikroyu; küre/şems, makroyu 

karşılayan kelimeler olup varlığın yapısına ilişkin birer felsefi terimi ifade etmektedir. 

Leskofçalı Gâlib aşağıdaki beyitte, “sırlar aynasının cevheri” tamlaması ile fiziğin, felsefenin 

ve tasavvufun sıklıkla üzerinde durduğu maddenin özüne değinmektedir: 

Tâ cevher-i âyîne-i esrâr-ı butûnuz 

Bin sûret ile vahdeti isbât ederiz biz (Yıldız, 2003: 52) 

Klasik Türk şiirinde şems, nuru/mutlak varlığı; zerre ise yokluğu/hiçliği/karanlığı1 temsil 

etmektedir. “Kesret-vahdet” ilişkisi üzerinden “Vahdet-i vücûd”a varan “zerreden şemse” hareketi; 

“mikrodan makroya” bir uzantıyı temsilen pek çok şair tarafından nazm yoluyla ifade edilmiştir. Mesela 

Enverî: 

Afitâbım sen bizi reddetmek etme zerreler 

Bir gün olmaz kim ola ol mihr-i rahşândan cüda  

beytiyle “Güneşim! (Ey Allah'ım) bizi reddetme. Zerreler o parlak güneşten (İlahî nur) bir gün bile ayrı 

olamazlar -çünkü varlıkları O'na bağlıdır-.” (Yıldırım, 2003: 127) diyerek tam manasıyla bir “vahdet-i 

vücûd” nazariyesi ortaya koymaktadır. 

Henüz 13. yüzyılda, Hz. Mevlânâ “eğer bir atomu keserseniz orada çok küçültülmüş (minyatür 

halinde) bir güneş sisteminin görülebileceğini ifade ederek her bir zerrede dünyayı kül edecek bir gücün 

 
1 “Zerre-Güneş” sembolizmi için bk. Ali Yıldırım (2003). Zıtlık Kavramı ve Divan Şiirinde Zerre-Güneş 

Sembolizmi. Bilig Dergisi, 25/3, 125-138. 
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olduğunu” söylemekte (Meyerovitch 2001: 22); maddenin ve kâinatın yapısı hakkındaki düşünceleriyle 

atom teorilerini hatırlatmaktadır: 

İçinde her atom (zerre) bir güneş saklar; 

Derken, atom ağzını şöyle bir açar, 

Bu güneş şayet bir çıkarsa o pusudan, 

Gökler ve yer tuz buz olur ışıltısından (Yıldırım, 2003: 133) 

İşte bir İslam felsefesi olarak telakki edilen “tasavvuf” dolayısıyla, yukarıda ifade edildiği gibi; 

“cevher, zerre, şems” gibi terimler klasik şiirimizde sıklıkla yer almaktadır. Bunlardan başka; adem, 

âlem-i kübrâ, âlem-i sugrâ, âlem-i misâl, ân, anâsır-ı erbaa, atvâr-ı dil, anâsır-ı erba'a, bâtın, bezm-i 

elest, cân, cüz, derûn, devir, ebed, ecsâm, ene’l-Hak, fenâ, gayb, gönül, heyûlâ, îkân, ilhâm, ilm-i yakîn, 

irâde, kavs-i nüzûl, kavs-i urûc, kenz-i mahfi, kevn, ledün, lüb, murakabe, nâsût, nokta, râbıta, sekr, 

sûret, sîret, tayy-ı mekân, tayy-ı zamân, tecellî, vahdet-i şuhûd, vahdet-i vücûd, yakîn, zâhir, zıll1 gibi 

varlık ve yokluk hakkındaki düşünceleri ifade eden pek çok ıstılah da divan şairleri tarafından 

işlenmiştir. 

B. Meşhur Filozofların Şiire Yansıması 

Klasik Türk şiiri, kadim medeniyetlerin topraklarında boy veren bir şiir geleneği olduğu için; 

Türk, Arap, Fars, Hint, Yunan kökenli filozofların da isimlerine sık sık rastlanmaktadır. Bunlardan en 

çok öne çıkan isimler Aristo, Platon (Eflâtûn), Pisagor, Sokrat, Vâlîs, Câlînûs; Gazzâlî, İbn Arabi, İbn 

Haldûn, İbn Rüşd, İbn Sina, Kindî, Lokman Hekim gibi şahsiyetlerdir. Bu düşünürler ekseriyetle, divan 

şairleri tarafından övgüye mazhar olan ve hayırla yâd edilen filozoflar olarak kayda geçmişlerdir. 

Mesela bir filozof olarak Aristo; edebiyatımızda daha çok “hikmet ehli, akıl ve tedbîr timsali” 

olarak sembolize edilmiştir. Ahmedî, İskender-nâme’sinde; Aristo’nun İskender’e “hikmet, ilm-i ilâhî, 

riyâzet, siyaset” gibi ilimleri öğrettiğini şöyle anlatmaktadır:  

Yidisinde âgâz itdi ol nâm-ver 

Tâ ki ögrene Ârestûdan hüner 

 

Hikmetün aksâmına irdi şürû’ 

Bildi cümle ger usûl u ger fürû’ (Yekbaş, 2010: 288)  

Klasik Türk şiirinde aklı temsil eden bir diğer filozof da Platon, diğer adıyla Eflatun ya da 

Felatun’dur:  

Aristo feylesof u hem Felâtun 

‘Akl-ı tedbîr ü hikmetde olur lâ (Aşkî Mustafa Efendi) (Yapa, 2007: 606) 

 Şair Beliğ, Eflatun’u, hikmet meselesini yani “felsefe”yi çözen biri olarak tarif etmekte ve onun 

aklını beğendiğini söylemektedir:  

Eger ki meclis-i ‘ilminde ‘akl-ı Eflâtûn 

 
1 Diğer tasavvufi terimler için bk. Ethem Cebecioğlu,(2004). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul: 

Anka. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

89 

 

Fünûn-ı mes’ele-i hikmeti idüp tasvîr (Yekbaş, 2010: 293) 

Ancak Aşkî Mustafa, aşağıdaki beyitte; Eflatun ve Aristo’yu “filozof, hakîm ve ârif” sayarak 

bu üç kavramın birbirleriyle ilgisini ve ilişkisini ortaya koymaktadır:  

Felâtûn u Aristo feylesof tedbir-i hikmetde 

Ki bir kûdek tegi bu mekteb-i ‘irfâna ustadur (Yapa, 2007:  697) 

Daha çok matematikçi cihetiyle tanınan Pisagor, hakkındaki rivayetler sebebiyle filozof olarak 

da divan şiirinde yer bulmuştur. Aşağıdaki beyitte Cevrî, tevhid ilmini yani varlığın özünü ve birliğini 

anlamak için Pisagor ya da Eflatun olmaya gerek olmadığını söyleyerek “felsefe” yerine “hikmet”i 

tercih etmiştir: 

Usûl-ı ‘ilm-i tevhîdi dürüst itdünse hikmetle 

Ne Fisâgors-ı ‘âlem ne Eflâtûn-ı Yûnân ol (Yekbaş, 2010: 294) 

Tıpçı hüviyetiyle meşhur olan Câlînûs, Erzurumlu İbrahim Hakkı divanında hikmet sahibi 

olarak tarif edilmiştir: 

İttihâd-ı akl u ma‘kûlu bilir burhân ile 

Kim ki olmuş behremend-i hikmet-i Câlînûs (Güneş, 2008: 203) 

Eşrefoğlu Rûmî ise aşkın hikmetine hiçbir düşünürün erişemediğini söylerken; Eflatun, Calinus 

ve Lokman’a atıfta bulunmaktadır: 

Bu hikmete ne Eflatun irişdi 

Bunı ne Câlînûs bildi ne Lokmân (Güneş, 2006: 323) 

Adını tıp ilmiyle duyuran Lokman Hekim de Yûnus Emre’nin mısralarında hikmet ile 

anılmaktadır: 

Bir dem cehâletde kalur hîç nesneyi bilmez olur 

Bir dem talar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur (Tatcı, 41) 

Daha ziyade hekimliği ile bilinen İbn Sina ise, Fevzî’nin divanında “felsefeci” olması yönüyle 

şiire konu edilmiştir. Şair, aşağıdaki beyitte “Felsefe biliminde zamanın Ebu Ali’si yani İbn Sina’sı olsan 

bile kimse sana zerre kadar rağbet etmez.” demekte; İbn Sina’yı “hikmet” ile değil “felsefe” ile 

zikretmektedir:  

Felsefiyyâtla Bû ‘Alî-i vakt olsan 

Ragbet itmez yine bir kimse sana zerre kadar (Kaplan, 2012: 179) 

İbn Sina, Behiştî’nin divanında ise felsefe ile değil hikmetle anılmıştır: 

Bilse la‘lün hikmetinden ben ne tahsîl itdigüm 

Niçe yıl şâkird olurdı Bû-Ali Sînâ bana (Aydemir, 1999: 50) 

C. Felsefe Hakkındaki Olumlu ve Olumsuz Düşüncelerin Şiire Yansıması 

Klasik şiirimizde, akıl ve gönül; ilim ile irfan; fikir ile iman daima birbirini bütünleyen unsurlar 

olarak telakki edilmiştir. Ancak akıl dini olan İslam’ın nakle bağlı olan bazı hususlarında fikir 

yürütmenin sakıncalı olduğu düşünülmüş; dolayısıyla felsefe, fikir yürütme yolu olarak değil küfre 

düşmeye sebebiyet verecek bir fiil gibi değerlendirilmiştir. Fakat bazen felsefe ile hikmet birbirinin 
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yerine kullanıldığından felsefenin ve felsefecilerin övüldüğü de görülmektedir. Bâkî, kasidesinde 

felsefecilere yakın olması dileğiyle Sultan Mehmed için dua etmektedir:  

Sikendersin karînûn feylesûfân-ı cihân olsun 

Hakîmân-ı zamâne hîçe saymaz şahs-ı nâ-dânı (Küçük, 27) 

Tabii buna rağmen divan şairlerinin pek çoğunun nazarında felsefe, “his, tecrübe, irfan, nakil” 

unsurlarını devre dışı bırakarak yalnızca akıl yoluyla varlığı anlamaya çalışan ve yorumlayan bir bilim 

olarak görüldüğünden; şairler, bir bilim olarak felsefeye pek de teveccüh etmemişler, kendi planlı 

düşünme sistemlerini daha çok “tefekkür, hikmet, irfan” kelimeleriyle izah etmişlerdir. 

Örneğin Hz. Mevlânâ, felsefeyi, dünyevi ilimler arasında saymış; filozofu ise akıllı ancak doğru 

yolu bulamayan kimse olarak tarif etmiştir: “Hendese bilgisinin incelikleri yahut hey’et, hekimlik 

bilgisi, felsefe, hep bu dünyaya bağlıdır. Bunlar, adama, yedinci kat göğün üstüne çıkılacak yolu 

göstermez. Bütün bunlar, ahır yapma bilgisidir; ahırda öküzün, devenin varlığına destektir. Hayvan 

birkaç gün geçinsin diye şu aptallar, bu bilgilere, gizli, ince şeyler adını takmıştır. Tanrı yolunun, 

Tanrı’ya ulaşma durağının bilgisini, gönül ehli, gönlüyle bilir.” (Yakışan, 2011: 129). Zira Hz. 

Mevlânâ’ya göre; akıl değerlidir fakat sınırlı olduğu için her şeyi kavramaya yetmez. Mesnevî’de ise; 

felsefe ile hikmetin, felsefe ile irfanın, filozof ile hakîmin ve filozofla ârifin mukayese edildiği bölümler 

ve hikâyeler1 de oldukça dikkat çekmektedir.  

Hikemî şiirin büyük temsilcisi Nâbî, Hayriyye adlı meşhur mesnevisinde oğlu Ebu’l-Hayr 

Mehmed Çelebi’ye hikmet ve tıp ilmini öğrenmesini tavsiye ederken tabip gibi geçinen ukala kişileri 

eleştirmekte; Eflatun’a, Sokrat’a ve Hipokrat’a atıfta bulunmaktadır: 

Müteabbib katı çok şahs-ı garîb 

Geçinür kendi hayâlinde tabîb 

 

Bir nice harf-ı tabâbet kapmış 

Kendüyi nakd-i Felâtûn yapmış 

 

Almaz asla nazara Sokrat’ı 

Kendi şâkirdi bilür Bokrat’ı 

 

Geçinür vaz‘-ı hakîmâne ile 

Istılâhât-ı tabîbîne ile 

 

Anlarun da çogı ammâ ki galat 

Girçegin dirsen eğer zu‘mı fakat (Kaplan, 2008: 306-307) 

 
1 İlgili hikâyeler için bk. Nurettin Yakışan (2011). Mevlâna'nın Felsefeye ve Filozoflara Bakışı. Bingöl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/2, 117-136. 
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Nâbî, Hayriyye’nin bir başka bölümünde ise felsefeyi, faydasız ve sakıncalı bir meşgale olarak 

tanımlamış, hikmeti de felsefeyle aynı kefeye koymuştur: 

İtme halka satacak ‘ilme heves 

Eyleme bîhûde tazyî-i nefes 

 

Öyle bir ‘ilme çalış kim mutlak 

Anı bir sen bilesin bir dahı Hak 

 

Hikmet ü felsefeden eyle hazer 

Evliyâ nüshasına eyle nazar (Kaplan, 2008: 201) 

Felsefe ile hikmet her ne kadar birbirinin sınırları içerisine geçen iki terim olsa da divan şairleri 

genellikle bu ikisini birbirinden ayırmış; hikmeti bir miktar daha “irfan”a yaklaştırmışlardır. Fakat 

Nâbî’nin “Hikmet ü felsefeden eyle hazer” şeklindeki mısraı ile hikmet ve felsefeyi hedefe koyması 

teamüller açısından ilginçtir.  

Felsefe ile hikmetin aynı kefeye konduğu benzer bir söylemi Âşık Çelebi’nin divanında da 

görmekteyiz: 

Bu iktizâ-yı kazâ hikmet-i İlâhîdür 

Hakîm yabane öter felsefî ‘abes söyler (Kılıç, k. 14/ b. 21) 

Hz. Mevlânâ’nın hikmet ve felsefe mukayesesinde olduğu gibi; diğer şairler de “kaynağı, 

yöntemi, şüpheci karakteri, amacı” (Yakışan, 2011: 123-134) ve bilhassa yönteminin salt akıl olması 

nedeniyle felsefeye olumlu bakmamışlardır.  

Örneğin Sünbül-zâde Vehbî Lutfiyye’sinde; felsefeyle uğraşmaması konusunda oğlunu açık bir 

dille uyarmaktadır. Vehbî, oğlu Lutfullah’a der ki: “Hikmet, Allah’ın zatında gizlidir. Filozofların 

sözleri vehim ve hayalden ibarettir. Gerçi ilk anda akla uygun görünürse de çoğu nakle (yani ayete ve 

hadise) aykırıdır. Felsefeyle uğraşma, gece gündüz onu düşünme. Onu ne “Kanun” adlı eserin sahibi 

İbn-i Sina ne Aristo ne Eflatun anlar.” 

Felsefiyyata tevaggul itme 

Rûz u şeb anı teemmül itme 

 

Okuyup ben dahi keyf itmiş idüm 

Felsefi mesleğine gitmiş idüm 

 

Cümle bürhanlarıdur nâ-mevsuk 

Hikmet-i Hâlık’ı bilmez mahluk 

 

Anı ne sahib-i Kânun anlar 

Ne Aristo ne Felâtun anlar (Beyzâdeoğlu, 1994: 30-31) 
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Yine 17. asırda Kadızâde Mehmed Efendi de felsefenin imanı zedeleyecek bir fiil olduğunu 

ifade etmektedir:  

Kelâm-ı felsefe fülse değer mi 

Ana sarrâf-ı keyyis baş eğer mi 

 

Mantıkîler olur ise gam değil 

Zira anlar ehl-i imandan değil (Özden, 2014: 304) 

Azîz Mahmûd Hüdâyî de felsefeye karşı bir tavır almış ve Necâtü'l-Garîk isimli eserinde: 

Beğim ilim olıcak nâfi gerekdir 

Hevâ vu nefsi ol dâfi gerekdir 

 

Neye yarar efendi felsefiyyât 

Yürü var eyleme tazyî-i evkat (Özden, 2014: 304) 

diyerek felsefenin faydasızlığından ve vakti ziyan etmekten başka bir işe yaramayacağından söz etmiştir. 

D. Felsefe Yerine: Hikmet 

Klasik Türk şiirinde düşünmenin adı tefekkür, elde edilen neticenin adı hikmettir. Bu anlayışa 

göre; hiçbir şey sebepsiz yere yahut tesadüfen yaratılmamıştır. Her şeyin bir sebeb-i hikmeti olup bu 

hikmetler en nihayet Allah’ın varlığında birleşmektedir.  

Ahmedî’nin aşağıdaki beyitte ifade ettiği gibi “varlık âlemindeki her şey, Allah'ın varlığını 

ispatlamak için yeterlidir; vahdet delile muhtaç değildir.”  

Gerek mi vahdete huccet dahi çü dolmuşdur 

Kamu zemin ü zaman la ilahe illallah (Gökalp, 2006: 51) 

Hikmet, tasavvufta “İlahî sırların ve gerçeklerin bilgisi, varlıkların var oluş amaçlarının 

kavranması, sebeplerle bunların sonuçları arasındaki ilişkilerde ilahî iradenin rolünün keşfedilmesi” 

anlamına gelmektedir. Abdürrezzâk-ı Kaşanî, “hikmet”i, asıllarına uygun olarak eşyanın mahiyeti, 

nitelikleri, özellikleri, hükümleri, sebep-sonuç bağlantısı; varlıkların arasındaki sıkı düzenin sırrı 

hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilginin gereğine göre hareket etmek, olarak değerlendirmektedir (Kara 

2000: 519). Bu noktada Hz. Peygamberdin “Allah'ım, bana eşyanın hakikatlerini oldukları gibi göster” 

hadisi de sık sık vurgulanmaktadır (Aziz-i Nesefî 1997: 14). İslam düşünce sisteminde ve bilhassa 

tasavvufta; hakiki anlamda yalnız Allah gerçektir; dolayısıyla Allah’ın dışındaki her şey geçici ve 

gerçekdışıdır. Buna göre “Her şey O'dur” düşüncesinin yanında “Hiçbir şey O değildir” (Yıldırım, 

2003: 126) anlayışı da hâkimdir. Bu bakış açısından hareketle şairler hikmeti aramak ve anlatmak hevesi 

ile hikmeti keşfetmek iştiyakını daima korumuş; hikmeti tebliğ ve nasihatin vazgeçilmez aracı kılmış ve 

“hikmet” kelimesini felsefeden daha çok tercih etmişlerdir: 

Her ki gördün nesneden ‘ibret duta 

Gönli içre kaynaya hikmet bite (Âşık Paşa) (Yavuz, 2000: 102) 
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Şeyh Gâlib, aşağıdaki beyitte dünya meyhanesinin hikmetlerle dolu olduğunu anlatmakta, 

bunların hepsinin salt akıl aracılığıyla bulunamayacağını ifade etmektedir: 

Sen akla uyup gezme Felâtûn dahı bilmez 

Humhâne-i dehrin nice hikmet var içinde (Okçu, 297) 

Mensur bir eser olmasına rağmen Nev‘î’nin Netâyicü’l-fünûn adlı eserini de burada anmak 

gerekir. Zira Nev‘î, eserinde; “ilm-i târîh, ilm-i hikmet, ilm-i hey’et, ilm-i kelâm, ilm-i fıkh, ilm-i hilâf, 

ilm-i tefsîr, ilm-i tasavvuf, ilm-i ta’bîr-i rüyâ, ilm-i rukye ve efsûn ve tıbb, ilm-i ‘azâyim, ilm-i felâhat, 

ilm-i nücûm, ilm-i nahiv, ilm-i sarf, ilm-i şi‘r, ilm-i lugat, ilm-i hat” (İlhan, 1992: 81-88) başlığını verdiği 

ilimler arasında “İlm-i Hikmet” başlığıyla hikmeti bir ilim olarak tarif ve tavsif etmektedir. Nev‘î, 

hikmeti, mevcudatın hâlini açıklayan bir bilim, ilimleri birbirine bağlayan bir vasıta, insanın kemalatının 

neticesi, irfan vesilesi olarak tarif etmektedir. Hikmeti ikiye ayırarak inceleyen Nev‘î, bizim 

kudretimizin müdahale edebileceği hikmete hikmet-i ilmiyye”, kudretimizin ve ihtiyarımızın 

yetmediğine ise “hikmet-i nazariyye” demektedir. Nev‘î’nin saydığı ilimler arasında “felsefe” yerine 

“hikmet”i tercih etmesi de dikkate değerdir.  

Hakîm ile filozofun birbirinin bazen rakibi, bazen muhalifi bazen de muadili olduğu Beyânî’nin 

şu beytinde olduğu gibi pek çok manzumede karşımıza çıkmaktadır: 

Hikem-perdâz olup la‘lün kaçan dem ursa hikmetden 

Hakîm-i zû-fünûnı feylesof-ı rûzgâr eyler (Başpınar, 2008: 257) 

Klasik Türk şiirinde felsefeye/fikre diğerlerinden daha yakın duran nazım şekli; tuyuğ, kıta ve 

rubaidir. Bilhassa Ömer Hayyam, Hz. Mevlânâ, Azmî-zâde Haletî gibi ünlü rubai şairleri yahut Koca 

Râgıb gibi hikemî üslubuyla meşhur şairlerimiz, fikir ortaya koyarken bu nazım şekillerini tercih 

etmişlerdir: 

Yahya Kemal bir rubaisinde: 

Hikmet sayılır bunca rubâîmiz var 

Sokrat’ca Felâtun’ca rubâîmiz var 

Hikmetten fazla şi’ri andırır bir de 

Üstâd Şekip Tunç’a rubâîmiz var (Gariper, 2017: 110)  

diyerek şiir ile hikmet arasındaki münasebete ve rubailerin bir “hikmet şiiri” yani “düşünce şiiri” 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 

İslam düşünürleri tefsir, kelam, fıkıh, hadis gibi ilimlere, “varlığın özü, önü ve sonu” üzerine 

değerlendirmeler yaparken müracaat etmişler; bir tür İslam felsefesi olarak ifade edilen tasavvufla da 

varlık ve yokluk hakkında genel kabullere varmışlardır. Bu kabul, teamül ve fikirlerin en çok yansıdığı 

sahalardan biri de klasik Türk şiiridir. Kültürümüzde, “felsefe ile edebiyat”ın yahut “hikmet ile 

edebiyat”ın yaygın ve baki olan ilişkisi, bilhassa tasavvuf aracılığı ile meydana gelmiştir.  

Klasik Türk şiirinde; “felsefe”, “hikmet” ve “irfan” kelimelerinin birbirinin yerine kullanıldığı 

durumlar örneklerde mevcuttur. Ancak genel olarak şairler, “felsefe ile hikmet”in, “filozof ile hakîm”in 
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arasına bir çizgi çizerek; felsefeyi ilim, hikmeti ise irfan olarak telakki etmişlerdir. Bu farkın 

belirlenmesindeki ana gerekçe; aklın sınırlılığına rağmen felsefenin araç olarak “salt aklı” kullanması 

fakat hikmetin yalnızca aklı değil; akılla birlikte, ilhami, imani, ruhani bir bilgi veya bilişi de hesaba 

katıyor olmasıdır. Buna bağlı olarak felsefe, bu dünyayı anlayan ve bu dünyaya yarayan; hikmet, her iki 

dünyaya dair bir fikri bulunan ilim olarak kabul edilmiş; hakiki bilgiye hikmet ile ulaşılabileceği 

düşünülmüş ve hikmet, felsefeden üstün tutulmuştur.  

Bir duygu terennümü olduğu kadar bir düşünce hazinesi de olan klasik şiirde, tasavvufi terim 

ve mefhumlar yoğun bir biçimde kullanılmış; aklı, bilgiyi ve felsefeyi temsil eden antik Yunan 

filozofları ile Doğu medeniyetlerinin büyük mütefekkir ve mutasavvıfları sıklıkla söz konusu edilmiştir.  

Klasik Türk şiirindeki örneklere bakıldığında; bugün Aristo, Platon gibi “felsefeci” olarak kabul 

edilen kişilerden birçoğuna, kadim edebiyatımızda gösterilen ihtimam ve ihtiramın nedeni, bunların 

“filozof” olarak değil “hakîm” olarak benimsenmesidir. Bu eski zaman filozoflarının, günümüz 

“aydın”larında olduğu gibi yalnız birkaç alanda ihtisaslaşmadıkları; tıp, fizik, kimya, matematik, 

gökbilim, mantık, siyaset, zooloji, biyoloji gibi neredeyse bütün bilimlerde ehil oldukları da şiire 

yansıyan ayrı bir husus olarak dikkat çekmektedir. Nâbî’nin bir tabibin diğer bilimlerden de haberdar 

olması gerektiğini söylediği şu beyti, bu durumun öz bir ifadesidir:  

Çok fünûn görmege muhtâc tabîb 

Her fünûndan ola bir nebze nasîb 

 

Evvelâ hikmet ü hey’et lazım 

Nahv ü sarf u ‘Arabiyyet lazım (Kaplan, 2008: 305) 

Bu çalışma; klasik Türk şiirinin düşünce sistemini oluşturan iki önemli kavrama dair giriş 

mahiyetinde bir değerlendirmedir. Klasik Türk şiirinde felsefe ve hikmet, yüzyıllara, coğrafyalara, 

mezheplere, şahsiyetlere, nazım türlerine-şekillerine göre ayrı ayrı incelenmeye değer birer ilim; ve 

elbette istifade edilmesi gereken büyük ve derin iki sahadır. 
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DİNÎ ŞAHSİYETLER ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU 

Berivan Pervin AYBEK1 

Özet 

Türk edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarında dinî şahsiyetler etrafında oluşan anlatı türlerinin 

tanımlama ve sınıflandırma problemlerine ilişkin net bir çözümün bulunmadığı, bu türlerin neye göre 

değerlendirilmesi gerektiği hakkında kesin yargıların henüz oluşmadığı bilinmektedir. Efsane, menkıbe 

ve memorat türlerinin sosyal etkileşimlere ve bağlamlara göre gelişmeye devam ediyor olması, mevcut 

halkbilimsel çözümleme yöntemlerini yetersiz kılmakla beraber üçünün de inanç temelli yapısı bu 

türlerde asıl nelerin dikkate alınması gerektiği noktasında sorunu büyütmektedir. Bu anlatı türlerinin 

çoğu zaman birbirlerinin yerini tutabilen özellikleri ve tanımları nedeniyle bu türdeki metinleri ayırt 

etmede ve çözümlemede de karışıklığa yol açmaktadır. Halk kültürü denince ilk akla gelen halk 

inançları veya halk dinlerinin doğurduğu temel anlatılar olarak değerlendirilebilecek menkıbe, memorat 

ve efsane türleri bugün disiplinlerarası birçok çalışmanın da konusu olmuş “inanç” faktörünün ve onun 

doğurduğu anlatıların farklı disiplinlerce yeniden ele alınmasını sağlamıştır. Hagiografik metinler 

olarak da adlandırılabilecek olan bu metinler, bugün Sitith Thompson’ un (Motif-ındex of Folk 

Literature) kataloğu esas alınarak çözümlenmeye çalışılmaktadır. Ancak her iki kültürün kültürel miras 

öğeleri, gelenek görenekleri ve dinî kökenli kültürel metin modüllerinin temelde benzer olmayışı bir 

kültüre ait olmayan bir katalog ile diğerinin metinlerinde çözümleme yapılmaya çalışılması bazı boşluk 

ve sorunları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, hagiografik metinlerin tanımlanması problemi 

yukarıda açıklanan sorunun neticelerinden biri olarak tespit edilmiş, dinî şahsiyetler etrafında gelişen 

anlatılardan örnekler verilerek tasnif ve tanım çalışmalarında sorunların çözümüne yönelik 

uygulanılmasının faydalı olacağı ön görülen yeni öneriler sunulmuştur. Bu önerilerle bu tarz metinlerin 

folklorik açıdan mevcut tanım ve sınıflandırmalarının sorunlara sebep olduğu düşünülen yönleri 

belirtilmiş, eksikliklerin tamamlanması hususunda nelerin nasıl ve neden dikkate alınması gerektiğine 

dair denenebilecek yeni öneriler oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dinî Şahsiyetler, Hagiografi, Menkıbe, Efsane, Memorat, Anlatı. 

 

 

Giriş 

Geçmişten günümüze halk grupları sözlü kültürün ona sunduğu anlatı ortamlarının vasıtasıyla 

çeşitli malzemeler üretmiştir. Dinleme ve anlatma ihtiyacının sürekliliği ile gelişen bu malzemelerin 

yapısı, kendisi ile birlikte çeşitli anlatı türleri, bir takım motif, bağlam ve icra çeşitlerini oluşturmuş 

dolayısıyla karmaşık bir hal alan anlatı türlerinin, daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak veya ek 

olarak yeniden ele alınması gerektiği düşüncesini doğurmuştur.  

Dinî şahsiyetler etrafında gelişen anlatı türleri olan efsane, menkıbe ve memorat türlerinin 

değerlendirilmesi hususunda bu olgular ve kültürün şekillendiği ortamların çeşitlenmesi de (elektronik, 

sözlü ve yazılı kültür ortamı) mevcut olan birtakım sorunları ikiye katlamıştır. Bu türler hakkında 

geçmişten bu güne yapılan çalışmalarda özellikle kafa karıştıran durumlardan biri olan türlerin tam 

olarak ne anlama geldiği, birini diğerinden farklı kılan ayırıcı özelliklerin neler olduğu, bu özelliklerin 

belirlenirken temel alnınan kaidelerin ne olması gerektiği ve bu anlatı türleri çerçevesinde yapılan 

derleme çalışmalarında elde edilen anlatı türünün bağlam, icra vb. özelliklere göre mi adlandırılması 

gerektiği ya da bu hususların adlandırma ve sınıflandırmada etki edip etmediğinin saptanması gibi 

birbirini besleyen karmaşık bir takım sorunlar oluşmaktadır. Ancak bütün bu sorunlar hala çözüme 

 
1 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, aybekberivan@gmail.com. 
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kavuşmadığı, sorunlar üzerinde yeteri kadar soru sorulamadığı ve çalışma yapılamadığı, bunun da 

ötesinde kavramsallaştırmalar hakkında net fikir birliği sağlanamadığı halde, yapılan alan araştırmaları 

ve malzeme derleme çalışmaları sorunlu tanım ve sınırflandırmalar ile hala yığınla yapılmaya devam 

etmektedir.  

Sosyal bilimlerin süreklilik arz eden bu vb. sorunlarının efsane, menkıbe ve memorat türlerinde 

net olarak gözlemlenebilmesinin yanında, daha önce bu anlatı türleri üzerine yapılmış fikir birliğinin 

tam olarak saptanamadığı sayısız çalışma, tanım ve sınıflandırma örneklerinin bütününün üzerinde 

durulması mümkün olmamakla birlikte, bu çalışmada mevcut problemlerin nereden kaynaklandığına 

dair denenebilecek yeni bakış açıları ve çözüm yolları önerilecektir. Dinî şahsiyetler etrafında gelişen 

menkıbe, efsane ve memorat türleri üzerine yapılan tanımlamaların bazen birbirinin yerini tutabilen 

anlamlandırmalarına rağmen neden ayrı ayrı adlandırmalara ihtiyaç duyulduğu ve bunun aslında 

düşünülmesi gereken bir problem olup çözümlenmesi yolunda örneklem olarak verdiğimiz 

“Hagiography” (hagiografi) gibi bir kelimenin bu yolda ne gibi kapılar aralayacağını göstermeye 

çalışacağız.  

1. “Efsane Menkıbe ve Memorat Nedir?” Sorunu  

Dinî şahsiyetler etrafında şekillenen anlatıların değerlendirilmesinde genellikle memorat ve 

menkıbe efsanenin alt türü olarak görülmektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğunluklu olarak 

efsane türü üzerinde yoğunlaşması söz konusu olmakla birlikte çalışmaların oldukça az olduğu tür ise 

memorattır. Efsane üzerine yapılan çalışmaların çoğunluklu olması ancak onun tam olarak neyi ifade 

ettiği hakkında kesin fikirlerin olmaması bu tür veya onun alt türleri olarak görülen menkıbe ve memorat 

hakkında onlara tam karşılık gelen bir tanım yapmanın kolay bir iş olmadığını göstermektedir. 

a) Efsane: 

Efsane; “asılsız hikâye, masal, boş söz, saçmasapan lâkırdı” ve “dillere düşmüş, meşhur olmuş 

hâdise” (Devellioğlu, 1962, s. 245) şeklinde tanımlanmıştır. Efsane; sözlü geleneğin ürünü olan bir 

anlatım türüdür. Hayatın bütün alanlarını kapsamayıp, belli olayları ele alan, bu olayların içinde sosyal 

sınıflar ve belli zaman dilimi bulunan, olayların olağanüstü motifler ile anlatıldığı anlatılardır. 

Olağanüstü motifler masallarda inanılmazın çerçevesinde geçtiği halde, efsaneler olağan üstülüklere 

inanır ve bunları gerçek olarak kabul eder. Bu gerçek, objektif gerçek değildir (Seyidoğlu, 2002a, s.1).  

Efsane kavramı, duygusal bir anlatımla, anlatıcı tarafından bilinçli olarak gerçek olaylar 

anlatıldığının iddia edildiği, dinleyicilere bu olayın gerçek olup olmadığını, gerçek ise nasıl olduğunu 

düşündüren ve gerçekten haberdar olmayı isteten, nesilden nesile sözlü aktarım yoluyla geçen ve 

karakteristik bir şekle sahip anlatım türünün adıdır (Eker vd.,2003, s.314); (aktaran Oğuz vd., 2016, 

s.144). Anlatılan tarafından olayların gerçek olduğuna dair iddia aynı şekilde şahsi, tabiatüstü ve inanç 

içerikli bir olay yaşadığını dile getiren memorat türünde olduğu gibi, bir veli, aziz, pir, şeyh, eren vb. 

dinî şahsiyet etrafında toplanan mürid, şakirt vb. şahısların anlattığı menkıbevî anlatımlarda da paralel 

işleyen bir olgu olduğu unutulmamalıdır.  
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Grimm Kardeşler’ in tarifine göre; efsane, gerçek veya hayali muayyen şahıs, hâdise veya yer 

hakkında anlatılan bir hikâyedir (Jason, 1972, ss.134-144); (aktaran Sakaoğlu, 1992, s.9). Linda Degh 

(2005); efsaneyi; sanatsal olarak formüle edilmiş, üçüncü bir şahsa anlatılan ve geçmişte ya da tarihsel 

geçmişte kurulmuş geleneksel bir hikâye ya da anlatı olarak tanımlar. Aslında gerçek olmadığını ancak 

anlatıcı ve dinleyicileri tarafından gerçek olduğuna inanıldığını, küçük topluluklarda biri tarafından 

diğerine sözlü olarak yüz yüze aktarıldığını, bunun halk bilimciler tarafından genellikle dile getirilen bir 

tanım olduğunu, ayrıca geleneksellik, gerçek olup olmaması gibi terimlerin tartışmaya açık olduğunu 

dile getirir (s.345).  

Alptekin (2014) ise efsaneyi, “dinî, inandırıcı, kısa ve nesir şeklindeki halk anlatmaları” 

şeklinde tanımlayıp olup onu diğer halk anlatılarından (masal, fıkra, halk hikâyeleri) dinî ve inandırıcı 

olma özelliği ile ayırır (s.11). Oysa bu durum memorat ve menkıbede daha baskın olup “inanç temelli” 

olguların takibine bu türlerde daha sık rastlanır.  

Kurt Ranke ve C.W. Von Sydow gibi folklorcular efsanelerde anlatılan olayın objektif gerçeği 

yansıtmadığını ancak anlatıcının, dinleyicilerin bu olayı gerçek olarak kabul ettiklerini söylerler (Dan 

Ben Amos, 1976, s. 96.); (aktaran; Seyidoğlu, 1985b, s. 1). Görüldüğü üzere efsane üzerine yapılan 

tanımlar fikir birliğinin sağlanamadığı bir tablo ile karşımıza çıkmaktadır.  

b) Menkıbe: 

Arapça “nekabe” (isabet etmek, bir şeyden bir bahiste bulunmak yahut haber vermek) kökünden 

türeyen menkabe/menkıbe (çoğulu menâkıb); “öğünülecek güzel iş, hareket ve davranış” manalarına 

gelmektedir. Terim çoğul şekliyle ve bu mânasında ilk defa IX. yüzyıldan beri kaleme alınmaya ve 

derlenmeye başlyan hâdis külliyatlarında, Hz. Peygamber’ in ashabının meziyet ve faziletleri için 

kullanılmış görünmektedir. Bu kelime “galat” olarak menkıbe tarzında söylenip, tasavvuf tarihinde, 

sufîlerin izhar ettikleri hârikulâde olaylar demek olan kerâmetleri nakleden küçük hikâyelerdir (Ocak, 

1997, s.27).  

Türk tarihinde yer etmiş dinî ve tarihî şahsiyetlerin (evliyalar, erenler önemli devlet büyükleri) 

hayatları ve kerâmetlerinden bahseden efsanelere “menkıbe” adı verilir. Menkıbeler bazen ayrı bir tür 

gibi görülmekteyse de, bu anlatmalar şekil ve yapı, içerik ve işlev ve de anlatım özellikleriyle efsanelerin 

bir alt türüdür. Efsane anlatı türleri içinde, masal, destan ve halk hikâyesine göre daha kısa, içinde 

abartma ve olağanüstülük bulunan nesir anlatıdır. Konuları doğadaki oluşumlar ve insan (özellikle dinî 

ve tarihi şahsiyetler) olan, somut kanıtlar ortaya koydukları için anlatılanların gerçek olduğuna inanılan 

bu anlatmalarda olağanüstülüklerle yapılan açıklamalar önemli bir yer tutar. Nedeni belli olmayan 

varlık, olay ve oluşumlara açıklık getirme, toplumsal ideal ve kurumları geçerli kılma gibi işlevleri 

vardır. Herhangi bir yerde, herhangi bir bir kişi tarafından anlatılabilir (Oğuz vd., 2016; s.145).  

Hz. Muhammed’i görmek ve sohbet etmek şerefine nail olmuş kişilerin hayatından kesitleri, 

meziyetlerini ve faziletlerini; tasavvufi edebiyatta sufilere bağlı olarak dilden dile dolaşan hikâyeleri; 

velî telâkkisinin ayrılmaz bir parçası olan kerâmetleri anlatan bir terim olarak kullanılmıştır (Yıldız, 

2002, s.117). 
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Menkıbe, dinî edebiyatta IX. asır gibi erken bir zamandan beri velî ve peygamberlerden 

kaynaklanan olağanüstü olaylarla ilgili olarak kullanılagelen bir terimdir (Ocak, 1992, s.27); (aktaran; 

Pehlivan, 2009, s.90). Muhyiddin Abdal çevresinde oluşan anlatılar üzerine çalışmış Durbilmez’e 

(2017) göre menkıbe, efsanenin çatı terim olarak görülüp menkıbenin alt tür olarak vurgulandığı bir 

terimdir. Eren, evliya, derviş, ata, baba, dede, şeyh, mürşit, pir gibi adlar verilen din ve tasavvuf 

adamlarının kerâmetlerini anlatan efsanelere “menkıbe” adı verilir (s.79). 

c) Memorat: 

Memorat türü hakkında yeterli düzeyde çalışma olmadığı gibi bu terimin folklorik çalışmalarda 

kullanılması ve bu tür üzerine ayırt edilmesi gereken hususiyetlerin neler olduğu endişesi Türk edebiyatı 

ve halk bilimi çalışmalarında yenidir. Memoratların bütünüyle ne olduğu, işlevleri, özellikleri ve 

örnekleri ile açıklandığı bu konudaki en kapsamlı çalışma Çobanoğlu’ nun (2015); “Türk Halk 

Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları” adlı eseridir.  

Çobanoğlu (2015), bu eserinde dinî şahsiyetler etrafında gelişen anlatıların tasnif ve 

tanımlarında yaşanan sıkıntılara değinmiş, ayrıca bu türler arasında olan benzerlikleri tartışmıştır. 

Özellikle araştırmacılar arasında yaygın olan ve üzerinde durulan bir diğer konu ise memorat ile 

masalların benzerliği, efsane ile masal ya da mitlerin benzerliğidir. Bu sorunlardan memorat ile masalın 

benzerliği üzerine yazar, ikisinde de tabiatüstü olayların yer aldığını, masallarda yer alan olağanüstü 

olaylara inanmanın söz konusu olmayıp ve masal türünde anlatılanın hayali, “uydurma” memoratta ise 

bizzat yaşanmış “gerçek” olduğunun belirtildiğini, dile getirir. Ayrıca yazar, olağanüstülük durumunun 

memorat gibi efsanede olsa da memoratta yaşanılanın “şahsi olma ölçütü” ve “hatıra olma ölçütü” 

kıstaslarının memmorata özgü olduğunu dile getirir. Ancak bunun efsanede rastlanan bir şey olmadığını 

ancak bu durumun menkıbede var olduğunu, ekler (s. 29).  

Bu durumda denilebilir ki menkıbenin, efsanenin bir alt türü olduğu çoğunluklu kabülü de 

tartışmaya açıktır. Türk dünyası dışında hagiografik temelli yapılan çalışmalarda azizin ağzından 

anlatılan hikâye azizin hatırası olduğu gibi ona inananlarca yaşanan olaylar da şahsi ve hatırat özelliği 

gösterir. Bu yapılan alan araştırmalarında anlatılan bir meselenin bütün köy, kasaba, ilçe veya hane 

halkınca bilinmesi durumunu da içerir ki bu da anlatılanın efsane mi, memorat mı, menkıbe mi olduğu 

sorusunu akla getirir. Oysa yapılan bu çalışmalarda böyle bir adlandırma sorunu olmadığı için bu türlerin 

işlev, özellik ve içerik durumlarının benzer oluşu daha da önemlisi “inanç temelli” oluşu, onların 

“hagiografik” (hagiography) metin olarak adlandırılmasını yeterli kılar.1 

Memorat; “Tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlemiş birisi tarafından 

anlatılan şahsa bağlı hikâye” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada yer alan “tabiatüstü” ile 

kastedilen öncelikle “öteki dünya” ve farklı bir boyutta olmanın yanısıra “insanlarla beraber aynı 

mekânları paylaşan, peri, şeytan, alkız, karabasan veya çeşitli ruhlardan oluşan ve sosyal bir hayat 

yaşadığına inanılan” varlıklarla “görme, konuşma, dokunma, hissetme, rüya veya bunlardan başka bir 

 
1 Bu konuda daha fazla bilgi ve farklı anlatı örnekleri örneği için bkz. (Hilary Powell 2010).  
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yolla” kurulan iletişimdir. Memoratlar da bu şekilde kurulmuş bir iletişimle yaşananların yaşayan veya 

ondan dinleyen birisi tarafından anlatılmasıdır (Çobanoğlu, 2015, s.25).  

“Tabiatüstü”, “mucize” ve “kerâmet” gibi kavramların yalnızca ilahiyat disiplini ile 

ilgilenenlerce ele alınması gereken bir konu olmadığını burada hatırlatmakta fayda vardır. Bir takım 

olguların aydınlatılmasında o olguları meydana getiren diğer parçaların, terimlerin ne olduğu hakkında 

fikir beyan etmek ayrıca önemli bir detaydır. Mucize kavramı menkıbelerin bizzat kurulumuna hâkim 

olduğu gibi memorat gibi “şahsi hikâye” lerin de iskeletini oluşturan anlamlandırmalardır. Bu anlamda 

dikkate değer bir çalışması bulunan McKinnon’ a (2002) göre;  “olayların fiilî seyrinin geçici olarak 

iptalini gerektiren olay” olarak tanımlanmış “mucize” kelimesinin farklı anlamlarda nasıl biliniyor 

olduğuna dair yorumlamalar yapılmış ve bazen birbirini çürüten farklı anlamların nasıl bir takım 

olguların oluşumuna yardımcı olduğuna dair fikirler öne sürülmüştür (s.210). Ocak (1997), “kerâmet” 

kelimesinin çoğulu olan “kerâmât” kelimesinin menkabe veya menâkıb yerine kullanıldığını, 

menkabelerin esasını kerâmetlerin teşkil ettiğini dile getirmiştir (s.27). Bu olgu Ocak’ ın çalışmalarında 

önemli yer teşkil etmekte olup tasavvufi cereyan ile Tük edebiyatı ve İslam tarihinde nasıl bir yerde 

durduğu, nasıl karşılandığına dair ciddi bilgiler yer almaktadır.  

Başgöz (2014) “mucize” kavramını ve “kerâmet” olgusunu yalnızca ilahiyat disiplininin 

tartışması gereken bir kavram olarak görmeyip halkbilmsel olarak ele aldığı çalışması “Kerâmet: The 

Origin And Dissemination of Kerâmet (Miracles) of The Anatolian Sufis” de,  Türk edebiyatı tarihinde 

önemli yere sahip olan bir takım eserlerin içerdikleri mucizevi olayları Sitith Thompson’ un (Motif-

ındex of Folk Literature) kataloğunu esas alarak bu mucizelerin karşılık geldiği motif şekilleri 

bağlamında tartışmıştır. Bu çalışmaya göre masallar için yapılan bir katalogda, menkıbevî anlatımlarda 

geçen “kerâmet”lerin motif karşılıklarının olduğu net görülebilir. Bu durumda menkıbelerin masal 

özelliği de taşıdığını söylemek veya efsanelerde bu katologlardaki motiflere denk gelen özellikler 

olduğu için efsanelerin de masal özelliği taşıdığını dile getirmenin bizi farklı yollara sürükleyeceği 

kesindir. Bu çalışmada Başgöz menkıbelerde geçen birçok motifin masal kataloglarında tespit 

edilebilirliğini gösterirken özellikle derviş, şeyh, pir, veli vb. şahıslar çevresinde gelişen anlatıları temel 

almıştır. Bu çalışmalar ilham verici olduğu gibi bize efsaneler, menkıbeler üzerine yapılan sayısız 

çalışmanın Türk milli kültürüne ait bir efsaneler kataloğu veya motif kataloğuna ihtiyaç duyduğunu her 

koşulda hatırlatmaktadır.  

2. Menkıbe, Memorat ve Efsane Türlerinin Tek Bir Terim Altında Toplanması: Hagiografik 

Metinler ve Çalışma Yöntemleri 

Batı edebiyatında hagiografik metinler altında değerlendirilebileceğini düşündüğümüz efsane, 

menkıbe ve memorat türleri içerik, kapsam, işlev ve içerdikleri motif örnekleri ile benzerdir. Hagiografik 

metinler sanıldığının aksine yalnızca “bir azizin hayat hikâyesi” olmadıkları gibi, Batı edebiyatı ve 

folklor disiplininde tıpkı dinî şahsiyetler etrafında şekillenen metinler gibi, gerçeklikleri ve içerdikleri 

“tabiatüstü” olgular temelinde sürekli tartışmalara ve araştırmalara konu olmuştur. Powell’a (2010) göre 

hagiografik türde adlandırılabilecek metinler ile tarihsel gerçekliklerin aydınlatılmasında doğal bir 
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bağlantı olduğu gerçeği vardır. Powell; “dilsel dönüş” çalışmalarından bu yana yaşanan gelişmelerin bu 

tarz metinler sayesinde tarihçilerin birçok gerçeği aydınlatmasında aracı olduğunu ve bir takım zamanlar 

için gerçekliklere ulaşılamayacağı fikrini gözden düşürdüğünü dile getirir. Yazar, hagiogafik 

metinlerdeki hayali unsurların ayrı tutulması durumunda bile  (sorunlu ve tartışmaya açık bölgeler olarak 

görülen) bir takım verilerin elde edilebileceğini, ekler (s.171). Hagiografik anlatılar Hint toplumlarında 

“toplumun bellek deposu” olarak adlandırılır. Onlar toplumları temsil eden bir kimlik veya tarihsel terim 

analizlerinde somut veya somut olmayan “sembolik bir anıt” görünümündedir (Nora, 1996); (aktaran 

Pauwels, 2010, s.56).  

Hagiografik metinler üzerine yapılan çalışmalarda çoğunluklu olarak takip edilen yötemlerden 

biri bu metinlerin içeriklerine göre analiz edilmesidir. İçeriklerinin ayrı olması onların ayrı ayrı 

adlandırılması ya da zorunlu bir sınıflandırmaya maruz bırakılmasına neden olmamıştır. Bu metinler 

sosyokültürel gerçekliklerin tarihsel arka planını görmede bir aracı ve yardımcı bazen ana kaynak olarak 

görüldüğü gibi bu yalnızca edebiyat tarihçileri ve halk bilimciler tarafından yürütülmesi gereken bir 

görev gibi algılanmamıştır.  Batıda hagiografik metinler üzerine izlenen çalışma yöntemleri, Türk 

araştırmacıların yaptığı çalışmalardan farklı olarak disiplinlerarası çalışma örneklerinin ve sosyal 

bilimlerin çalışma prensiplerinin net olarak takip edilebileceğini gözlemlediğimiz bir şekilde karşımıza 

çıkar. Hagiografik metinler din ilimleri, filologlar, halk bilimciler, tarihçiler, edebiyat araştırmacıları ve 

sanatçıların ilgilendiği metinler olarak çalışılmış bizim menkıbe, memorat ve efsane olarak 

adlandırdığımız türlerde izlediğimiz araştırma yöntemlerinde izlendiği üzere içerik ya da işlevlerine 

göre bu metinler ayrı ayrı kategorilendirilmemeye özen gösterilmştir. 

 Powell’ in 2010’da yaptığı çalışmada ("Once Upon a Time There Was a Saint...": Re-evaluating 

Folklore in Anglo-Latin Hagiography), efsane, menkıbe ve memorat özellikleri gösteren bir çok anlatı 

“hagiography” başlığı altında toplanmış ve motifleri Sitith Thompson’ un (Motif-ındex of Folk 

Literature) kataloğuna göre tahlil edilmeye çalışılmıştır.  

Toplumların oluşumunda halkların herhangi bir dinî şahsiyete gösterdiği önemin dikkate değer 

olduğunu tartışan ve sosyokültürel açıdan bu metinlerin nerede durduğunu göstermeye çalışan Pauwels 

(2010) ise; Hint Toplumlarından bir takım terimleri ve yaratmaları ödünç alarak hagiografik anlatıları 

sorgulamıştır. Ve yaptığı çalışmada bir bölgenin tamamını  “kutsal bir şahıs” üzerinden 

değerlendirmiştir. Bunu Hint öğretilerinin sorgulanabileceği ve toplumların üzerinde etkisinin 

ölçülebileceği şekilde “Harirâm Vyâs” örneklemi ile çözümlemiştir.   

Toplumların bu kaideler etrafında bir takım düzen mekanizmaları oluşturmaya çalışırken 

başarılı veya başarısız olma durumlarının tartışıldığı bu çalışmalarda hagiografik metinlere konu olan 

öğretilerin günümüzdeki yansımaları, bu öğretilerin devam edip etmedikleri ve bu metinlerin içinde yer 

alan ilahiler, baladlar, şarkılar, diğer anlatı örnekleri vb. folklorik malzemeler gösterilmeye çalışılmıştır. 

Hacılar şehri, tapınaklar, velilerin yaşam şekilleri, görülen rüyalar, bulunan materyallerin hangi 

yüzyıllara ait oldukları, bu velilerin etraflarında topladıkları insanların yaşam şekilleri, bunlar etrafında 
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gelişen şarkılar, ilahiler ve günümüzde devam ediyor olan şarkı ve ilahiler gibi folklorik türlerin bu 

metinler içindeki yeri gösterilmeye çalışılmıştır.  

Radloff (2015) “Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler”1 çalışmasında herhangi bir 

sınıflandırma yapmadan, Batı edebiyatında hagiografik temelli metinlerin tek bir terim veya başlık 

altında toplanması hususunu uygulamıştır demek yanlış olamayacaktır. Kanaatimizce “hagiografik” 

usülün takip edildiği bu çalışma yöntemi ve üslubunda bu alanda yapılan çalışmalarda metinlerin “inanç 

temelli” olmasının ölçütü yeterli görülmüştür (s.43-153). Bu çalışma yönteminin dinî şahsiyetler 

etrafında gelişen anlatı türlerinin değerlendirilmesi durumunda Türkler’ in bizzat kendisine ait motif 

kataloğu çalışmalarında bütünsel bir bakış açısı oluşturulmasından hareketle kolaylık sağlayacağı ve bu 

süreci hızlandıracağı kanaatindeyiz. 

Dinî şahsiyetler etrafında gelişen menkıbe, memorat ve efsane örnekleri üzerine yapılan sayısız 

çalışmanın hagiografik metinlerin ele alındığı gibi değerlendirilmesi tarafımızca faydalı olacağının 

düşünüldüğü bir yöntemdir. Hagiografik metinler düşünülenin aksine yalnızca bir veli, aziz hakkında 

anlatılan hikâyeler olmanın ötesinde tıpkı menkıbeler ve memoratlar gibi şahsi veya olmayan dinî-kutsal 

bir kişi etrafında geçen olağanüstülüklerin olduğu birçok hikâyeyi kapsar. Batı araştırmalarında 

arkeolojik kazılarda da kullanılan bu metinlerin farklı anlam katmanlarını içerdiği ve bu metinlerin bir 

veli, aziz veya erenin ağzından toplumların tahlillerini içeren kodlarla dolu olduğu düşüncesi hâkimdir. 

Dolayısıyla bu türleri adlandırma veya sınıflandırma gibi bir sıkıntının ötesinde bu anlatılara birer 

“kültür tarihi metinleri”, “halkların hafıza deposu” gözüyle bakılmaktadır. Ayrıca bu metinler birer 

“hatırat” özelliği taşıdığı için araştırma yapanlarca dinî şahsiyetin çevresinde topladığı kişilere verdiği 

“vaaz” “telkin” “uyarma” temelli direktiflerin yazılı veya sözlü kaynakları, geçtiği bölgenin sosyal tarih 

değerlendirmelerinde kullanılmış, bölgenin o tarihlerde yaşadığı eksiklikler veya sıkıntılar, bakış açısı 

ile değerlendirmeye alınmıştır. 

Sonuç 

Sonuç olarak; dinî şahsiyetler etrafında şekillenen anlatılar olarak değerlendirilebilecek 

menkıbe, efsane ve memorat türleri hakkında yapılan tanımlar, yüklenen işlevler, atf edilen özellik ve 

sınıflandırmalarda fikir birliğinin olmadığı açıktır. Yalnızca halk bilimi ve edebiyat arştırmacılarının 

üzerinde durması gereken bir konu gibi dursa da bu minvalde disiplinlerarası çalışmaların yapılması 

aciliyet gerektirmektedir. İnanç temelli yapıları, halk kültürünün katmanlarını inşa eden ve ayna 

özelliğinde duran sosyolojik iç dinamikleri ve etnocoğrafik işaretleri içinde barındıran tarihsel yapıları 

bu aciliyeti göstermektedir.  

Bilimin doğruyu aramasının yanında olanı yansıtmasından hareketle toplumların hafızası 

şeklinde olan bu metinleri kabul ederek değer verip, bu gün tekrarlanan sorunlu ve fikir birliğinin 

sağlanamadığı tanımlamaların çözümünün de ötesinde birçok disiplinin birleşerek mevcut durumları 

tartışması, çözümlemesi ve milletin arşivine kanunlaşmış değerler olarak taşıması büyük önem 

 
1 Daha fazla bilgi için eserdeki “Dinî ve Mitolojik İçerikli Masal, Hikâye ve Efsaneler” bölüme bkz.  
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taşımaktadır. Batı edebiyatı ve halk bilimi çalışmalarında önemli bir yer tutan “hagiografik” metinlerin 

menkıbe, efsane ve memorat türlerleri ile olan benzerliği bu toplumlarda geliştirilen bütünsel bakış 

açıları temelinde ilham verici olabilir. Bizden farklı olarak farklı coğrafyalarda yapılan çalışmalarda 

inanç temelli anlatılar sosyal bilimlerin gerektirdiği şekilde her bilim arasına setler çekilmeden yapıldığı 

gibi folklor disiplini ile din bilimlerini bir araya getirebilmektedir. Netice itibari dinî şahsiyetler 

etrafında şekillenen analtıların adlandırma sorununa “ortak bir terim” kullanılması tarafımızca bu 

metinlerin değerlendirilmesinde faydalı olacaktır. Hagiografik metin çalışmaları gibi bu metinlerin 

farklı açılardan değerlendirilmesi sosyolojik, tarihsel ve folklorik açıdan birçok cevabın bulunmasında 

umut vaad edecektir.  
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MEKTUBÂT-I MEVLÂNA’DA İNSAN ANLAYIŞI 
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Özet 

İlkel dönemlerden itibaren insanlar yaşadığı evreni anlamlandırmak için birçok inanış ve düşünüş 

sistemleri geliştirmiştir. Bu fikir mekanizmaları nesilden nesle aktarılmış, denk geldiği her dönemde 

bireyler tarafından yeni ifadelerle bezenmiş ve günümüze kadar gelebilmiştir. Başta Aristo, Platon, İbn-

Sinâ, Farâbî, Ali Şir Nevâi olmak üzere Yunus Emre, Âhi Evran ve Mevlâna gibi isimler ilim ve kültür 

âlemine değerli katkılarda bulunmuş, Türk düşünce yapısını önemli derecede etkilemiştir. 

Mevlâna, 30 Eylül 1207 yılında Afganistan’a bağlı Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Yaşadığı dönemde 

Moğol istilası sebebi ile göç etmek zorunda kalan Mevlana, 1228 yılında Konya’ya yerleşerek ilim ve 

fikir hayatına burada devam etmiş, Anadolu’da Mevlevîlik’in kurucusu olup bu geleneğin Konya’da 

sürdürülmesini sağlamıştır. Ölümünü Allah’a kavuşmak olarak nitelendiren Mevlâna, öldüğü günün 

Şeb-i Arus (düğün gecesi) olarak anılmasını vasiyet etmiştir. O, bugün dünya çapında binlerce ülkeye 

nüfuz ederek hoşgörünün, iyiliğin ve sabrın sembolü olmuştur. Özellikle kaleme aldığı mektuplar bu 

düşüncelerin delili niteliğindedir. 

 Mevlâna’nın mektupları 1963 yılında Abdülbâki Gölpınarlı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Gölpınarlı tarafından neşri yapılan bu eserde Rumî’ye ait toplam 150 adet mektup bulunmaktadır. 

Mektupların incelenmesi sonucunda çoğunun devlet büyüklerine, arda kalanların ise Mevlâna’nın 

dostlarına yazıldığı tespit edilmiştir. Mevlâna kaleme aldığı bu mektuplarda; Allah’a olan inancını, 

insanın evrendeki en değerli varlık olduğunu, bir yaratıcı tarafından en güzel şekilde ve eksiksiz vücuda 

getirildiğini dile getiren sözlere sıklıkla yer vermiştir. Rumîlik inancına atıf yapan bu görüşler vahdet-i 

vücûd görüşüyle birebir örtüşmektedir. 

Çalışmada, Mevlâna’nın mektuplarından yola çıkarak kurmuş olduğu metafizik dünya ile beşeri dünya 

arasındaki bağlantılar saptanacak ve bugün insanlığa miras olarak bıraktığı etkiler tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mevlâna, Mektup, İnsan, Abdülbâki Gölpınarlı. 

 

HUMAN UNDERSTANDING IN MEKTUBÂT-I MEVLÂNA 

Abstarct 

From primitive times, people have developed much belief and thought systems to make sense of the 

universe in which they live in. These mechanisms of ideas have been going generation to generation, 

and each time it coincides has been beautified with new expressions by individuals and has survived to 

the present day. Aristo, Platon, İbn-i Sinâ, Farâbî, Ali Şir Nevâi, as well as names such as Yunus Emre, 

Âhi Evran and Mevlâna, that made valuable contributions to the realm of science and culture, and 

significantly influenced the Turkish thought structure. 

Mevlâna was born 30 September 1207 Belh in Afganistan. Mevlâna, who had to migrate due to Moğol 

invasion during his life, settled Konya in 1228 and continued his scientific and intellectual life here. He 

was the founder of Mevlevîlik in Anatolia, that ensured that this tradition was going to be continued in 

Konya. Mevlâna who describes his death as having a meeting with Allah has bequeathed the day of his 

death as Şeb-i Arus (wedding night). Today it has become a symbol of tolerance, goodness, and 

patience, penetrating thousands of countries around the world. In particular, the letters he wrote are 

evidence of these thoughts. 

Mevlana's letters were translated Turkish by Abdülbâki Gölpınarlı in 1963. This work, published by 

Gölpınarlı, has a total of 150 letters belonging to Rumî. As a result of the examination of the letters, it 

was found that most of them were written to the elders of the state and the remaining ones were written 

to the friends of Mevlâna. Mevlâna in these letters; has often mentioned words that express his belief in 

Allah, that the human is the most valuable being in the universe, and that he is brought to the body in 

the most beautiful and complete way by a creator. These views, which refer to the belief in Rumî, 

coincide with the view of vahdet-i vücûd. 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Doktora Öğrencisi, 
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2Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, 
miyase.guzel@hotmail.com. 
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In this study, the connections between the metaphysical world and the human world that Mevlâna 

established based on his letters will be determined and the effects that have left as a heritage for 

humanity will be discussed. 

Key Words: Mevlâna, Letter, Human, Abdülbâki Gölpınarlı. 

 

Giriş 

Mevlâna Celâlettin Rumî, dinî-tasavvufi halk şiirinde önemli bir yere sahip olup Mevlevî 

tarikatının kurucusudur. 03 Eylül 1207 tarihinde Afganistan sınırları içinde, Amuderya ırmağına yakın 

bir konumda olan Belh şehrinde doğmuştur. Babasının adı Bahaetün Velet bia Hüseyin olup kaynaklarda 

baba tarafından soyunun Hz. Ebubekir’e dayandığı söylenmektedir. Annesi Melike Cihan Mümine 

Sultan’ın ise soyunun Horasan Emîiri Harzemşahlardan Alâeddin Hurrem Şah’a dayandığı ifade 

edilmektedir (Sungur, Ağustos-Eylül 1948: 130-131).  

Mevlâna hakkında en kapsamlı bilgilerin “Eflakî’nin Menakıb-ül-ârifin’i ile Menakıb-ı 

Sipehsâlar’da ve Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled’in İptidaname’sinde” (Sungur, Ağustos-Eylül 1948: 

130) bulunduğu kaydedilmiştir. 

Mevlâna’nın, 1212-1213 yılları arasında babası ile birlikte Belh şehrinden ayrıldığı 

bilinmektedir. İlk zamanlarda bu ayrılmanın nedeni Belh’deki filozof Fahrettin Razı ile babasının 

çekişmesi olarak gösterilmişse de asıl sebep Belh şehrinin XIII. yüzyılda Moğollar tarafından işgal 

edilmesiyle sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı yapılan göçlerdir. Babası ile Mevlâna, 

Nişabur ve Bağdat üzerinden Mekke’ye gitmiş, oradan da Hicaz, Filistin, Suriye ve Şam üzerinden 

Anadolu’ya kadar gelebilmiştir. “İptidaname, Risale-i Sipehsalar, ve Eflâki tezkeresi gibi muhtelif 

menbaların verdiği malûmat mecz edilecek olursa, âilenin evvelâ Malatya’ya; bilâhare Erzincan’a, 

oradan da Akşehir’e geçerek dört sene burada ikamet ettikleri; nihayet 1220-1227 seneleri arasında 

Lârende, yani bugünkü Karaman, kasabasına yerleştikleri söylenebilir.” (Aktepe, Ağustos-Eylül 1948: 

15). 

Mevlâna 18 yaşında iken Larende’de Lala Şerafettin Semerkandî’nin kızı Gevher Hatun ile 

evlenmiş, bu evlilikten oğlu Sultan Veled dünyaya gelmiştir. 1230 yılında babası Bahaettin Veled’i 

kaybeden Mevlâna, babasının yerine geçmiştir. Babasının öğrencisi olan Seyid Burhaneddin’den ders 

almış ve ona dokuz yıl müritlik yapmış ve aynı dönemde öğrenim görmek için Halep ve Şam’a gitmiştir. 

1244 yılında asıl adı Derviş Şemsettin Mehmet olan Tebrizî ile tanışan Mevlâna’nın Tebrizî’ye olan 

sevgisi yaşadığı dönemde birçok söylentilere ve tartışmalara sebep olmuştur. Tebrizî, bu karışıklıklardan 

dolayı Şam’a gitmek zorunda kalmış, bu olay üzerine Mevlâna’nın Şems’e olan bağlılığı artmış ve oğlu 

Sultan Veled’i Şam’a göndermiştir. Tebrizî, tekrar Konya’ya gelmiş fakat 1247 yılında yine ortadan 

kaybolmuştur. Bunun üzerine Mevlâna artık görüşemeyeceklerini anlamış, kendisine Şems’in yerine 

1249 yılında müritlerinden Konyalı Selâhettin Zerkûbi’yi seçmiştir. Mevlâna’nın Zerkûbi ile olan 

yakınlığı diğer müritleri ve oğlu Sultan Veled’i rahatsız etse de Mevlâna bu duruma hiç aldırış 

etmemiştir. Zerkûbi 1259 yılında vefat edince onun yerine Ürmiyeli Çelebi Hüsamettin Hasan bin 

Mehmet bin Ali Türk gelmiş ve 1284 yılındaki vefatına kadar görevini idame etmiştir.  
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17 Aralık 1243 yılında hayatını kaybeden Mevlâna, öncesinde bu ayrılışı Şeb-i Arus yani Düğün 

Gecesi olarak ifade etmiştir. Onun için ölüm madden yok olmanın, ancak mânen huzura, gerçek ve tek 

varlık olan yaratıcıya ulaşmanın ilk gecesidir. Mevlâna’ya göre ölüm yok oluş değil, ruhanî doğuşun 

gerçekleştiği bir geçiştir. 

Mevlâna’nın düşünce hayatı “Tahsil ve Seyahat Devresi, Tetkik, Tebettu ve Düşünüş Devresi 

ve Görüş, Buluş ve Bunları Yayış Devresi” (Bahşi, Ağustos-Eylül 1948: 106) olarak üç farklı devreye 

ayrılmıştır. Bu ayrım Mevlâna’nın dünya ve insan hakkındaki görüşlerini anlamlandırmada önemli bir 

yere sahiptir.  

Tahsil ve Seyahat Devresi, Mevlâna’nın çocukluk ve gençlik dönemlerine tekâbül etmektedir. 

Bu periyotlarda babasının yanında bulunmuş ve kendisini geliştirme şansını elde etmiştir. Babasının 

Sultanül ûlema olarak tanınmış olması bu zamanda birçok âlimle tanışmasını kolaylaştırmıştır. 

Babasının yetiştirdiği âlimlerden olan Tirmizli Burhanettin’den ders almış, Yunanca öğrenmiş ve 

Ferideddini Aktar’dan övgüler almıştır. Aynı zamanda dönemin önemli mutavasavvıflarından ve 

filozoflarından da önemli ölçüde etkilenmiştir.  

Mevlâna Tetkik, Tebettu ve Düşünüş Devresi’ne Konya’da devam etmiştir. Bu süreç içinde 

Ebuhanife’nin fıkıh kitaplarını incelemiş, Türkçe, Arapça, Farsça, İbranice, Rumca ve Yunanca 

dillerinde kendisini geliştirmiştir. Aklını ve kalbini meşgul eden bütün düşünceler üzerinde detaylı 

araştırmalar yaparak mutlak doğruya ulaşmayı hedeflemiştir.  Ayrıca Fen, Matematik, Fizik, Kimya, 

Biyoloji ve Güzel Sanatlar alanlarında kendisini geliştirmiştir. 

Görüş, Buluş ve Bunları Yayış Devresi’nde Tebrizî ile tanışmış, Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler 

yazmış ve altı cilt olan mesnevîsini kaleme almıştır. Mevlâna’nın bu dönemde görüşüp fikir alışverişinde 

bulunduğu isimler arasında Sadreddin Konevi, Sıracüddin, Ürmevî ve Şemseddin Mardinî 

bulunmaktadır. Mevlâna, Konya’da tüccar, debbağ, kasap başta olmak üzere birçok esnaf kitlesine 

dersler vermiş, daha sonra bu dersleri bırakarak tamamen tasavvufa yönelmiştir. 

Mevlâna hakkında yapılan çalışmalar Türkiye sahasında geniş kapsamlı olup yabancı yazarlar 

tarafından da Mevlâna’yla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örnek olarak CI. Huart, Redhous, 

Nicholson, Whin Fild, G. Rosen, Leipzig E. V. Whin Fild, Dr. Ritter ve S. E. Wilson bu çalışmaları 

yapan isimler arasındadır. Yapılan çalışmalar arasında Mısır’da ve Hindistan’da yayımlanan çocuk 

kitapları da mevcuttur. “1309’da Mısır’da Mesnevî metninden çocukları ilgilendiren ve onların 

anlayabileceği hikâyeler bir araya toplanarak Mesnevîi Etfâl adlı bir baskısı yapılmıştır. 1933’de 

Haydarabad’da yeni baştan sıraya ve intizama konarak istenilen bahisler kolayca bulunabilmek üzere 

Mesnevî’nin tahlilî şekilde bir tab’ be temsili vücude getirilmiştir.” (Altan, Ağustos-Eylül 1948: 115). 

Bu çalışmalar dışında İran’da 1936 yılında Firuzanfer’in ve 1938 yılında Hüseyin Şeceri’nin basılan 

eserleri Mevlâna hakkında yapılan çalışmalardandır.  

1. Mektubât-I Mevlâna’da İnsan Anlayışı 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde insan kelimesi “1. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, 

düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda 
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değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı, 2. Âdemoğlu, âdem evladı, 3. Huy ve ahlak yönünden üstün 

nitelikli kimse”1 olarak tanımlanmıştır.  

Sözlü gelenekte insana dair üretilen bütün söylemler yazılı kültürle beraber kayıt altına 

alınmıştır. İlkel dönemlerden beri insanın ne olduğu, hangi anlamlara geldiği gibi birçok soru ortaya 

atılmış ve bu sorula cevap aranmıştır, aranmaya da devam etmektedir. Mektuplarından anlaşıldığı 

kadarıyla insan, Mevlâna’nın da zihnini meşgul eden bir kavram olmuş ve dünya görüşünü önemli 

ölçüde etkilemiştir.  

Kaleme aldığı mesnevisinde, beyitlerinde ve mektuplarında insan olmanın anlamına değinmiş, 

insanın bu dünyada asıl amacının ne olduğu ve ne olacağı konusunda beyanlarda bulunmuştur. Bütün 

bu görüşlerinin yer aldığı Mevlâna’nın yazmış olduğu 150 adet mektup bulunmuş ve bu mektuplar 1963 

yılında Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Mektuplardaki ifadeler Mevlâna’nın 

dünya görüşüne ve insan anlayışına uygun olup bu inanış ve düşünüş sistemi bugüne kadar gelebilmeyi 

başarmıştır. 

 İnsan, Mevlâna’nın mektuplarının neredeyse tamamına yakınında yer almaktadır, lakin 

mektupların tamamını burada verebilme imkânı bulunmadığından, insan olgusuna, insanın amacına vb. 

yönelik hususlara en derin şekilde değindiği mektuplarından çeşitli örnekler vererek açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

Mektup 1:  

Yaratıp olgunlaştıran yüce Tanrı, kullarından bir kuluna, boyuna arka olmak, lütufta bulunmak, 

yardım etmek, devlet ve kutluluk vermek dilerse, ona şükretmeye başarı verir. Öylesine ki o kula, yüz 

kez acılık erişse, bir kez de o kul bir tatlılık elde etse, o bir tatlılığı, yüz kez, yüz çeşit sözle, yüz yerde, 

yüz durakta açar, söyler de, o yüz acıyı bir kez bile açıp söylemez; ancak din dostlarından ayrılmak 

acısını söyler; çünkü din dostlarının ayrılığından feryâd etmek teşbihtir (…) (Gölpınarlı, 1963: 1). 

Mevlâna, insanlar arasındaki birlik ve beraberliği her zaman önemsemiş ve bu bütünlüğün 

daima korunmasını dilemiştir. Dergâhında her zaman birlikte olmanın önemini vurgulamış, iyiliği, 

dostluğu, beraberliği öğütlemiştir. Aynı zamanda mektubundan da anlaşılacağı üzere şükretmenin 

insana her zaman fayda sağlayacağını, Allah’tan gelen acının da sevincinde her zaman insanlar için 

olduğunu dile getirerek buna sevinilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Mektup 4:  

(…) Tanrı, dostları görünüşte de içyüzde de bir araya toplasın; bu mânevî dileği, yalnız 

görünüşte bir araya gelmiye bırakmasın da görünüşte de, anlam âleminde de onları bir araya getirsin 

(…) (Gölpınarlı, 1963: 11). 

Bir kez daha birlik ve beraberliğin ele alındığı 4. mektupta da insanların maddî ve manevî 

âlemde dahi bir arada olmasını dilemiştir. Mektupların geneline bakıldığında Mevlâna’nın her 

mektubuna bir dua, bir niyaz ile başladığı görülecektir.  

 
1 https://sozluk.gov.tr/ (et: 12.11.2019). 

https://sozluk.gov.tr/
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Mektup 7:  

(…) Bir de ağaçlar, bitkiler toplumu, canlılar toplumundan aşâdır. Canlılar toplumu, insan 

toplumundan aşâdır, hoşluk, uzlaşma bakımından. İnsan toplumu da aynı derdi taşıyan dostlar 

toplumundan aşâdır. Bir kişi, yalnız bir yerde dostlarla uzlaşsa, dertdeşi çoğalır. Yalnızlık, kötü 

arkadaştan hayırlıdır; hayırlı arkadaşsa, yalnızlıktan hayırlıdır (…) (Gölpınarlı, 1963: 17). 

Mevlâna bu sözleri ile insanı yeryüzündeki tüm varlıklardan üstün tutarak dostluk kavramına 

değinmiştir. Ona göre yalnız kalmak kötü ve hayırsız bir arkadaşa sahip olmaktan daha hayırlıdır, ancak 

kişinin iyi huylu bir arkadaşı var ise bu arkadaşı ile birlikte olması yalnız kalmasından daha iyi ve hayırlı 

olandır.  

Mektup 10: 

 (…) Ömer’in zamanında, bir kasabya ateş düşmüştü. Yangın devam ediyordu; şehir halkı da su 

çekmiye koyulmuştu. Müminlerin emiri Ömer, Allah râzı olsun, dedi ki: Sadaka vermiye koyulun; bu 

ateşi sadakalar söndürür. (…) (Gölpınarlı, 1963: 23). 

Sadaka, İslam dininde güzel bir vazife olarak karşımıza çıkar. Sadaka verilmesi zorunlu değildir, 

lakin insan iyi niyetinin bir göstergesi olarak zorda kalmış olan kişilere sadaka verebilir ve böylelikle 

içindeki insani duyguları taze tutabilir. Aynı zamanda sosyal dayanışma aracı olarak yaygın bir şekilde 

uygulanan sadaka, Mevlâna’nın mektuplarında da yer almış ve bu sözleriyle insanları yardımlaşmaya 

ve dayanışmaya yönlendirmiştir.  

Mektup 13:  

(…) Tanrı’yı anışla eş-dost olan, düşünüşte doğru karara varan, insanlık şanından olan 

sürçüşleri ortadan kaldıran, şeytanî adımların kökünü kazıyan, dünyadan uzak, Mevlâ’ya yakın olan… 

nefsini, dileklerinden, hâcetlerinden kurtaran, yüzünü rabbine döndüren, kendi gücüden-kuvvettinden 

sıyrılan (…) (Gölpınarlı, 1963: 26). 

13 numaralı mektubunda yer alan bu satırlarda Mevlâna, beşerî dünya ve metafizik dünya 

arasındaki ayrıma vurgu yaparak insanlara beşeri dünyanın geçici bir mekân olduğunu, asıl anlamın 

mutlak bir güçte yani yaratıcıda olduğunu ifade etmiştir.  

Mektup 21: 

 (…)  Ebedi olarak sonu görür ol; öğüt ver, yardım et. Çünkü iş budur, geri kalanı, pişmanlıktır. 

Dünya mülkü davula benzer; yaratıklar, onun sesine hayran olurlar; başına toplanırlar. Onunsa içi 

boştur; onda hiçbir iç yağı yoktur; hiçbir faydası dokunmaz. Ne mutlu güzel kokular satan aşkın 

tablasını bulana; dünya mülkü davuluna karşı da gönlü soğuyana (…) (Gölpınarlı, 1963: 36). 

Mevlâna bu satırlarında fizikî dünyadan uzak kalmayı insanlara öğütlemiştir. Onun bu görüşünü 

mektuplarında sıklıkla görmek mümkündür. Bu dünyayı boş ve insanlar için bir sınav yeri olarak gören 

Mevlâna, bu dünyada yapılan her türlü davranışta iyiyi, helâl olanı ve hoş görüyü içeren tavırlar 

sergilenmesi gerektiğini, mala mülke tamah edilmemesi ve bunların faydasız işler olduğunu açıkça ve 

sürekli şekilde dile getirmektedir. 

Mektup 25:  
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(…) Ekim çağı geçmeden, ziraat vakti sona ermeden akıllıca, inanarak tohum ekmekte ileri 

varmak, bu işe sarılmak, her çeşit hayır tohumu ekmek, vâcibtir, farzdır. (…) (Gölpınarlı, 1963: 43). 

Mevlâna bu sözleri ile insanlara akıllıca davranmalarını, adımlarını sağlam atmalarını ve 

gelecek için faydalı işler yapmalarını ifade ederek geçmiş ile gelecek arasındaki bağın ustaca kurulması 

gerektiğini ifade etmektedir.  

Mektup 37:  

(…) Sizden biri, birisini sevdi mi, sevgisini ona bildirsin (…) (Gölpınarlı, 1963: 55). 

Mevlâna bu satırlarında, insanlar arasındaki bağlılığın sevgi yolu ile kurulup güçleneceğini ifade 

ederek bu sevginin gizli değil, aksine açığa çıkmasını belirtmektedir. 

Mektup 39:  

(…) Biz bir katrede erlik suyuyduk. O suyun ne kulağı vardı ne aklı fikri. Ne gözü vardı, ne 

padişahlık sıfatı, ne kulluk sıfatı. Ne gam bilirdi, ne sevinç. Ne horluk bilirdi, ne yücelik. O hiçbir şeyden 

haberi olmıyan bir katre suyu ana karnında korudu, güzelce terbiye etti, kan haline getirdi. O kanı 

pıhtılaştırdı. O kan pıhtısını terü taze et haline getirdi. Hem de o yalnızlık yurdunda ki ne el vardı orada, 

ne âlet. Derken o et parçasında ağız, göz, kulak pencereleri açtı; ona dil verdi. Dilin ardında göğüs 

hazinesi verdi; oraya bir gönül koydu ki, hem bir katredir, hem bir alem. Hem bir incidir, hem bir deniz. 

Hem bir kuldur hem bir padişah (…) (Gölpınarlı, 1963: 59). 

İnsan, biyolojik bir varlık olarak toprak ve sudan meydana gelmiştir. Bu çeşitli halk inancaları, 

efsane ve mitolojik kaynaklarda da sıklıkla yer alan bir olgudur. Mutlak yaratıcı insana, hissedip 

kendisini ifade edebilmesi için gerekli fizikî koşulları sağlamıştır. İnsan bu özellikleri ile diğer bütün 

varlıklardan üstündür. Bu durum insanı tahayyül edilemeyecek kadar güzel kılar. İçinde bütün değerli 

unsurları taşıtan manevî genişliğe sahip olan insan Mevlâna’nın satırlarına bu şekilde yansımıştır. 

Mektup 48:  

(…) Şükür lütfun çoğalmasına vesiledir. Yüce Allah demiştir ki: “Şükrederseniz nimetini 

arttırırım elbette”. Hayırlı niyetleri, öz temizliğiyle yaptığı şeyler, makbul olsun, karşılığını kat kat 

fazlasıyle Tanrı lütfetsin. “Kim bir iyilikle gelirse, o iyiliğe karşılık, on kat, o iyilik gibi sevabı verilir. 

Hatta bir tohum gibidir ki yedi başak bitirir; her başakta yüz buğday vardır (…) (Gölpınarlı, 1963: 73). 

Mevlâna, zaman zaman mektuplarında ayetleri referans alarak insanlara öğütler veren mesajlar 

göndermek istemiştir. Bu iletiler içerik olarak insanları iyiliğe ve yardımseverliğe yönlendirmesi 

bakımından önemlidir. Ona göre iyilik yapmak her zaman kazandıran ve sonu olmayan bir lütuftur. 

Özellikle son satırda benzettiği tohumdan da sürekli uygulanması ve yenilenmesi gereken bir tavır 

olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 

Mektup 51:  

(…) İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır. Toplumun hayırlısı, topluma hizmet 

edenidir. İnsanlara faydalı olan, yeryüzünde kalır. Bir an adalet, altmış yıllık ibadetten hayırlıdır. 

Adalet, bir şeyi yerli yerine koymaktır. Artık yetimi horlama. Ve bir şey diyeni boş çevirme, azarlama. 
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Çünkü bu ikisi de mazlumdur. Yoksuldur. Bunları kahretmek, azarlamak, bunlara azab etmek, adâlet 

değildir. (…) (Gölpınarlı, 1963: 78). 

Mektupların temel noktalarından birini oluşturan sosyal dayanışma iletisi Mevlâna için ön 

planda olmuştur. İnsanlar arasındaki etkileşim bu dayanışmanın esas malzemesidir. İnsan evrende var 

olduğu ve duygusal anlamda birlik-beraberlik kurduğu müddetçe kendisini güçlü hisseder. Mevlâna’ya 

göre yapılan işlerin adalet teşkil etmesi ise ayrıca önemlidir. 

Mektup 56: 

 (…) Evladımdan dileğim şudur: Babasından hiçbir şey gizlemesin; kimden incinirse söylesin. 

Allah dilerse, ne kadar mümkünse o kadar, yardımımda kusur etmem, bunu canıma minnet bilirim. (…) 

(Gölpınarlı, 1963: 85). 

Mektuplar arasında ebeveynlik algısına dikkat çeken bu ileti, Mevlâna’nın pedagojik anlamda 

da bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir. Mevlâna’ya göre anne-baba çocuğuna gerekli yardımı ve 

temel yaşam standartlarını sağlamalıdır. Ancak bu şekilde ailevî ilişkiler sekteye uğramadan 

devamlılığını sürdürecektir. Aynı zamanda daha önce ele alınan sevginin gizli kalmamasını önerdiği 

mektubunda olduğu gibi bu mektubunda da evlatların anne-babasından herhangi bir şey saklamamaları 

gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Mektup 67:  

(…) Bütün dünya, sana karşı bir başka şekle girer, değişirse bile, Sen kendi yolunda yürümeye 

bak; bir başka şekle girme, değişme (…) (Gölpınarlı, 1963: 101). 

Mevlâna’ya göre insan, olduğu gibi değişmeden yaşamını sürdürmelidir. Dünya geçici bir 

âlemdir ve değişmeye mahkûmdur. İnsanın yapması gerekense bu değişime açık fizikî dünyadan kendi 

bütünlüğünü bozacak şekilde etkilenmeden yaşamını tamamlamaktır. Bu öğüt, mektupların geneline 

hâkim olan bir düşüncedir. 

Mektup 75:  

(…) Her demirin bir değeri vardır, faydası yok değildir; ama akıl da bilir, anlar ki, bir demirin 

kâinatın aynası olabilmesi, âlemin elini tutabilmesi için, ne kadar tasalar çekmesi, ne kadar uzun zaman 

mücadelelerde bulunması gerektir (…) (Gölpınarlı, 1963: 116). 

Mevlâna bu ifadelerinde demir metaforunu kullanarak tıpkı demir gibi insanın da belirli şartları 

ve koşulları sağladıktan sonra evrenin temsilcisi olabileceğini vurgulamaktadır. Demirin dövülerek 

işlevselleştirildiği gibi insan da yaşanmışlıkları sayesinde olgunlaşıp geleceğini tayin edebilecek kıvama 

gelebilir. Bu yüzden yaşanılan her an, başa gelen her olay çıkarılması gereken bir ders, yürünecek yolda 

bir ışık olarak görülmelidir. 

Mektup 91: 

(…) mal, yel gibi eser-gelir, eser-gider. Mala aldanma, yaşayışa sevinme; çünkü mal, 

akarsudur; ömürse yelden ibaret (…) (Gölpınarlı 1963: 134). 

Mevlâna bu ifadeleri ile dünya hayatının gelip geçici olduğunu ifade ederek beşerî dünyada 

bulunan unsurların kalıcı olmadığını ifade etmiştir. 
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Mektup 99: 

(…) insanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Ama yoksula kızıl altının verdiği fayda 

gümüşün faydasına benzemez. Gümüşün faydası da “Faydanın tümü hayırlıdır” ama kara pulun verdiği 

faydayla kıyaslanamaz; faydadan faydaya arada çok fark vardır. (…) (Gölpınarlı, 1963: 147). 

Mevlâna’nın insan algısında bireysellikten daha çok toplumsal bütünlüğe önem verdiği 

görülmektedir. Kendisine göre fayda sağlayan her işin fonksiyonu ve etkileşim alanı farklıdır. Her kimse 

sağlayacağı faydayı ihtiyaca göre yapılandırmalı ve bunun sonucunda kişinin ya da kişilerin memnun 

kalması sağlanmalıdır. 

Mektup 105: 

(…) çaresiz akıl ve her çaresiz kalmış kişinin canı, yüce Tanrı’nın eşi bulunmaz işlerinde, işleri 

düzüp koşmasında, ayırıp düzmesinde şaşırıp kalmıştır. Çükü canlar Kabe deki güvercinler gibi 

Tanrı’nın umut evinin damına kanat çırpa çırpa toplanmıştır. Bazısı korku kanadını çırpar; yani 

şükrediş, sarhoş oluş kanadını, onun san’at kanadını çırpar. (…) (Gölpınarlı, 1963: 159). 

Mevlâna’ya göre mutlak güç, insanlar üzerinde sonsuz söz hakkına sahiptir. İnsan, çaresiz ve 

yetersiz hissettiği zamanlarda bu gücün hikmetine akıl erdiremez. Aynı zamanda insanlar her olaya aynı 

tepkiyi ermez, herkes iradesi hükmünce bir tavır takınır ve o yolda ilerler. Ancak her yolun sonu 

muhakkak Tanrı’ya çıkmalıdır. Esas güç ve huzur Mevlâna’ya göre oradadır. 

Mektup 117: 

(…) fakat insanın bedeni zayıftır; arık bir ağaca benzer. Hele bilgi, irfan meyveleri biter, 

gaybdan gelen şeyler o ağaçta peydahlanırsa dallarının çekemeyip kırılmasından korkulur. Ayakta düz 

durabilmesi için direkler, payandalar gerektir o ağaca. (…) (Gölpınarlı, 1963: 176). 

Mevlâna’ya göre insan yaşamında bilgi çok önemlidir. Bilgi arttıkça ve paylaşıldıkça değerli 

olur.  Çoğalan bilgi sayesinde insanlar kendilerine daha sağlam bir yer edinirler. Aynı zamanda bu 

satırlarda insan, güçsüz bir ağaç olarak tasvir edilmiştir. Yıkılmak üzere olan bir ağaca ne gerekliyse 

bilgisiz kalmış olan bir insana da aynı kuvvetlendirici unsurlar gereklidir.  

Mektup 123: 

 (…) kim, ekin ekme zamanında gevşeklik eder, tembellik ederse, devşirme çağında pişman olur 

ama o zaman pişmanlık fayda etmez. Bugün zar elindeyken az oynama, ganimet bil; çünkü her soluğun 

bir definedir, bir kimyadır. (…) (Gölpınarlı, 1963: 186). 

Mevlâna’ya göre insan her zaman çalışkan olmalıdır. Elindeki imkânların değerini bilmeli ve 

yaptığı işleri garanti altına almalıdır. Yaşanan ya da yaşanacak her olay ve olgulara hazırlıklı olmalı, 

daima tedbirli davranmalıdır. 

Mektup 143:  

(…) yeryüzündekine acı, gökyüzündeki sana acısın. (…) (Gölpınarlı, 1963: .213). 

Mevlâna, insanların paylaşım içinde olmasını istemiştir. Ona göre bu paylaşımın ve yardımların 

karşılığı insanı yaratan Tanrı tarafından verilecektir. Bu yüzden karşındakine ne kadar merhamet edip, 

yardım eder ve sevgini gösterirse Tanrı’da sana o kadar iyilik, hoşluk, huzur ve sonsuz mutluluk nasip 
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eder. İşte birlik ve beraberlik, halis bir kul olmak, yardımsever ve merhametli olmak Mevlâna’nın 

gözünde bu denli önemlidir. 

Sonuç 

Sevilen ve saygı duyulan, dergâhında gönül erleri yetiştiren ve kıymetli eserler bırakan 

Mevlâna’nın dünya görüşüne, ahlak felsefesine mektuplarında da rastlanmaktadır. Yaşadığı dönemde 

özellikle padişaha ve diğer din-devlet adamlarına yazmış olduğu çeşitli mektuplar günümüze kadar 

gelebilmeyi başarmıştır.  

Yaratılmışların en üstünü olarak görülen insan, Mevlâna’nın mektuplarında sıklıkla yer almıştır. 

Mektupların içerisinde yaşamı boyunca insan nasıl olmalı, nasıl hareket etmeli, neye önem vermeli vb. 

gibi birçok soruya yanıt bulunabilecek satırlar yer almaktadır. Tanrı ile insan arasındaki bağın, insanla 

bir başka insan arasındaki bağa göre nasıl şekillendiğini de Mevlâna’nın mektuplarının içerisinde 

bulmak mümkündür. Ona göre insan, merhametli, ahlaklı, bilgi sahibi ve hoşgörülü olmalıdır. En 

önemlisi de insan daima birlik beraberliği önem vermeli, çalışmalı ve tembel olmamalı, her zaman 

Tanrı’ya yönelmeli ve O’nun yolundan asla vazgeçmemelidir. 

Kaynakça 

Aktepe, M. (1948). “Mevlâna Celâlettin Rumî”. Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Ağustos-Eylül, 

12(118-119): 14-17. 

Altan, M. Ş. (1943). “Mevlâna Hakkında”. Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Mart-Haziran, 7(53-

56): 113-115.  

Bahşi, M. L. (1943). “Celalettin Rumî’nin Fikir Hayatındaki Tekâmül Devrelerine Kısa Bir Bakış”. 

Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, Mart-Haziran, 7(53-56): 106-109. 

Mevlâna Celâleddîn Mektuplar. (1963). (haz. Abdulbaki Gölpınarlı). İstanbul: İnkılâp ve Aka 

Kitabevleri. 

Sungur, S. (1943). “Molla Hünkâr (1207-1273) Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri”. Konya Halkevi Aylık 

Kültür Dergisi, Mart-Haziran, 7(53-56): 130-136. 

 

Elektronik Kaynaklar 

https://sozluk.gov.tr/ (et: 12.11.2019) 

  

https://sozluk.gov.tr/


TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

114 

 

KIRGIZİSTAN’IN BATI İLE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEMOKRATİK 

KÜLTÜR ANLAYIŞI 

Burulkan ABDİBAİTOVA PALA1 

Özet 

Demokrasi, her toplumsal sistemde değil, ancak işlevsel olabileceği bir toplumsal sistemde geçerli 

olabilecek bir “siyasal sistem”dir. Yani, demokrasi, “geleneksel toplumsal sistemlerde” değil, “modern 

toplumsal sistem” içinde işlevsel, bu nedenle gerekli ve yine aynı nedenden ötürü varolabilecek bir 

“siyasal yöntem”dir. Dolayısıyla, demokrasinin yaşayabilmesi için belirli iktisadi ve kültürel koşulların 

varlığı gerekmektedir. Demokrasinin bir ülkede yerleşmesi ve sabit hale gelmesi, ekonomik kalkınmaya 

ve bir toplumun sahip olduğu kültüre ve bunun bir yansıması olarak siyasal kültüre bağlıdır. Siyasal 

kültür, toplumsal kültürün diğer öğelerinden ve uluslararası kültür hareketlerinden ayrı tutulamaz; onları 

etkiler ve onlardan etkilenir. Siyasal kültürü, siyasal sistemi yönlendiren kadroların düşünceleri ve 

eylemleri de biçimlendirmektedir. Ayrıca somut tecrübeler de siyasal kültürü etkilemektedir. Siyasal 

kültür; bir toplumun maddi koşulları, toplumsal kültürün diğer boyutları, siyasal sistemi yönetenlerin 

tercihleri ve toplumsal olaylar ve tecrübeler tarafından etkilenmektedir. Bunun haricinde demokrasinin 

işleyebilmesi için demokrasinin yaşı, sosyal sınıfların durumu, din ya da etnisite bakımından 

çatışmaların yaşanıp yaşanmadığı, merkezi otoritenin kurulup kurulamaması gibi faktörler de önemli 

etkenler olarak sıralanmaktadır. 

“Orta Asya’nın Demokrasi Adası” olarak nitelenen ve 15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen son 

cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra artık “demokrasinin merkezi” ünvanına uluslararası toplum 

tarafından layık görülen Kırgızistan, Orta Asya ülkeleri arasında demokrasi uğruna iki kez devrim 

gerçekleştirmiştir. Bunların sonucunda Nisan 2010 seçimlerinden sonra tarihinde ilk kez parlamenter 

sisteme geçmiştir. Siyasi ortamın ‘iyi yönetişim’ için en uygun olduğu Kırgızistan’da demokratikleşme 

başarılı olamıyorsa daha kötü demokratik ortamların hakim sürdüğü diğer Orta Asya ülkelerinde 

demokratikleşmenin dolayısıyla da iyi yönetişimin gerçekleşemeyeceği düşüncesi çalışmanın önemini 

ortaya koymaktadır. Kırgızistan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra batı tarzı liberal demokrasiyi 

benimsediğini ve bu yolda ilerleyeceğini ilan etmiştir. Ancak, Batı tarzı liberal demokrasinin Kırgız 

toplumuna birçok yönden uymadığını ve bu yolda fren yapan en önemli faktörün Kırgız zihniyetinin ve 

kültürünün özgünlüğü olduğunu belirten çalışmalar vardır. Bunun sebebini öğrenmek için kısaca Batı 

tarzı liberal demokrasiyi ve özellikle de Kırgız mentalitesi ve kültürünü incelemek yerinde olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, iyi yönetişim, demokratik siyasal kültür, Kırgızistan. 

 

 

Giriş 

Demokratikleşmenin, kelime anlamıyla, otoriter rejimler yerine demokratik rejimlerin 

kurulmasına giden süreci ifade etmesine karşılık; demokratikleşme teorisi, sürecin sonrasına da vurgu 

yapmaktadır. Tarihte birçok ülkede otoriter rejimler yerine demokratik rejimler kurulmuştur. Ancak 

birçok örnekte, yeni demokrasilerin yaşam süreleri uzun olamamıştır. Bu durum demokratikleşme 

teorisi başlığı altında yeni kurulan demokrasilerin hayatta kalabilmeleri ve istikrarlı bir şekilde 

gelişebilmeleri için gerekli olan şartların neler olduğu sorunun incelenmesine neden olmuştur (Furtun, 

2006: 27).  

Demokrasi, her toplumsal sistemde değil, ancak işlevsel olabileceği bir toplumsal sistemde 

geçerli olabilecek bir “siyasal sistem”dir. Yani, demokrasi, “geleneksel toplumsal sistemlerde” değil, 

“modern toplumsal sistem” içinde işlevsel, bu nedenle gerekli ve yine aynı nedenden ötürü varolabilecek 

bir “siyasal yöntem”dir. Dolayısıyla, demokrasinin yaşayabilmesi için belirli iktisadi ve kültürel 

koşulların varlığı gerekmektedir. Toplumsal sistemlerin zaman içindeki değişimleri, gelişigüzel veya 

 
1 Dr. Ankara Üniversitesi, burulkaabdibaitova@gmail.com. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

115 

 

rastlantısal ya da her somut topluma özgü bir biçimde değil, ortaya çıkarılması sosyal bilimlerin 

görevleri arasında olan belli “evrensel kurallara (veya yasalara) göre gerçekleşmektedir. Bu değişim 

kurallarının belirlenmesi, aynı zamanda siyasal bir yöntem olarak demokrasinin geçerli evrensel 

kurallarını belirlemek anlamına da gelmektedir (Köker, 2000: 30-32).  

Demokrasinin bir ülkede yerleşebilmesi ve sabit hale gelmesi için farklı tezler vardır. Bunlardan 

ilki, demokrasi ve ekonomik kalkınma arasında ilişki kuran tezdir. Buna göre, bir ülkede demokrasinin 

yerleşebilmesi ve yaşayabilmesi çoğunlukla belirli refah seviyesine ulaşılmasına bağlıdır. Lipset, 

demokrasinin belli bir ekonomik gelişmeden sonra gerçekleşeceğini izah etmiştir. Çünkü ekonomik 

büyüme, toplumda eğitim düzeyini artırırken, bireyleri daha hoşgörülü kılmakta ve uç fikir ve 

ideolojileri benimsemekten uzaklaştırmaktadır (Lipset, 1986: 43). Bu nedenle, demokrasi ekonomik 

gelişmeye/kalkınmaya bağımlı bir durumdur. Kalkınma süreci ise, genel modernleşme süreci ile 

özdeştir. Ancak modernleşme, doğal bir tarihsel sürecin eşliğinde gerçekleşebilecek bir durum olmaktan 

ziyade, Batı modelini izlenmek suretiyle başarılabilecek bir ödevi niteler (Altun, 2002: 185).  

Demokrasinin bir ülkede yerleşmesi ve sabit hale gelmesi noktasında önemli bir açıklama sunan 

diğer bir tez ise, demokratikleşme sürecini bir toplumun sahip olduğu kültür ve bunun bir yansıması 

olarak siyasal kültür ile açıklayan kültürel çalışmalardır. Siyasal kültür, toplumsal kültürün diğer 

öğelerinden ve uluslararası kültür hareketlerinden ayrı tutulamaz; onları etkiler ve onlardan etkilenir. 

Siyasal kültürü, siyasal sistemi yönlendiren kadroların düşünceleri ve eylemleri de biçimlendirmektedir. 

Ayrıca somut tecrübeler de siyasal kültürü etkilemektedir. Siyasal kültür; bir toplumun maddi koşulları, 

toplumsal kültürün diğer boyutları, siyasal sistemi yönetenlerin tercihleri ve toplumsal olaylar ve 

tecrübeler tarafından etkilenmektedir (Huntington, 2010: 4 ve 318).  

Bir diğer yaklaşım da, devletlerin bağlantı içinde oldukları ülkelerin yapısına vurgu 

yapmaktadır. Buna göre demokrasi karşıtı olan bir ülkeye bağımlılık, bir demokrasinin varlığını 

sürdürebilmesi ve istikrarlı gelişebilmesi için dikkatli olmayı gerektiren bir durum yaratmaktadır. Buna 

karşılık demokrasi yanlısı bir ülkeye bağımlılık, demokrasi karşıtı iktidara ve çevrelere karşı özerklik, 

demokrasinin varlığına ve istikrarlığına katkı sağlamaktadır (Dahl, 1971: 189-201). Demokrasinin 

başarısını çevresel veya yarı çevresel gibi etkenler etkileyebilmektedir (Kenneth, 1983: 468-479; Furtun, 

2006: 31). Çevresel veya yarı çevresel etkenlere, İngiliz sömürgelerinde demokratikleşme oranı 

yüksekken, Fransız sömürgelerinde oranın düşmesi veya komşusundan askeri veya ideolojik tehdit alan 

devletlerde demokratikleşmenin oldukça sınırlı kalması örnek olarak gösterilmektedir. Bunun haricinde 

demokrasinin işleyebilmesi için demokrasinin yaşı, sosyal sınıfların durumu, din ya da etnisite 

bakımından çatışmaların yaşanıp yaşanmadığı, merkezi otoritenin kurulup kurulamaması gibi faktörler 

de önemli etkenler olarak sıralanmaktadır (Furtun, 2006: 31-32).  

Sonuç olarak, yeni demokrasilerin yaşayıp yaşamayacaklarını belirleyen birincil derecede, 

bunların karşılaştıkları sorunların ağırlığı ya da bu sorunları çözme yetenekleri değildir, siyasal 

liderlerin, ülkelerinin karşısındaki sorunları çözmekteki başarısızlıklarına nasıl tepki gösterdikleridir. 

Ekonomik gelişme demokrasiyi mümkün kılar, siyasal liderlik ise, onu gerçek kılar. Demokrasilerin 
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doğuşu için gelecekteki siyasal elitlerin, en azından demokrasinin kendileri ve toplumları için en az kötü 

yönetim şekli olduğuna inanmaları gerekir. Bu elitlerin aynı zamanda, onların çabalarını boşa çıkarmaya 

çalışacak olan radikal muhaliflere ve otoriter sertlik yanlılarına karşı, demokrasiye geçişi 

gerçekleştirecek becerilere de sahip olmaları gerekir (Huntington, 2010: 280).  

Kırgızistan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra batı tarzı liberal demokrasiyi benimsediğini ve 

bu yolda ilerleyeceğini ilan etmiştir. Ancak, Batı tarzı liberal demokrasinin Kırgız toplumuna birçok 

yönden uymadığını ve bu yolda fren yapan en önemli faktörün Kırgız zihniyetinin ve kültürünün 

özgünlüğü olduğunu belirten çalışmalar vardır. Bunun sebebini öğrenmek için kısaca Batı tarzı liberal 

demokrasiyi ve özellikle de Kırgız mentalitesi ve kültürünü incelemek yerinde olacaktır.   

1. Batı Tarzı Liberal Demokrasi  

Etimolojik olarak “halkın yönetimi” anlamını taşıyan demokrasi kelimesi konusunda 

günümüzde çok farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür. Söz konusu kelime birbirinden farklı 

uygulamaları nitelemede kullanılan bir kavram halini almıştır. Bu farklılık 'demokrasi' kavramının genel 

bir tanımının verilmesini de güçleştirmektedir. Dolayısıyla, demokrasi kavramı ele alınırken, bazı 

çerçevelerin çizilmesi ve bu çerçevede konunun işlenmesi gerekmektedir. Buradaki amaç, batı tarzı bir 

demokrasi anlayışını çıkış noktası olarak almak, bu çerçevede söz konusu kavramı incelemek (Ural, 

1999: 451) ve Kırgızistan’daki durumu da bu açıdan değerlendirmek olacaktır. 

Batı tarzı demokrasinin başlangıcı Ortaçağ’a kadar gitmektedir. Aydınlanma dönemi, Fransız 

İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi bazı olaylar ‘demokrasi’ kavramının şekil almasında büyük 

rol oynamış ve tarihi bir arka plan oluşturmuştur. Serbest seçim ve açık oy ile oluşan bir parlamentonun, 

dolayısıyla bir temsili sistem temeli üzerine kurulmuş bir parlamentonun varlığı, günümüz batı tarzı 

demokrasinin en göze çarpan özelliği olarak gösterilebilir. Parlamento aynı zamanda yürütme ve 

denetleme gücünü de temsil etmektedir. Böylece seçilenler, söz konusu erkleri, seçenler adına 

kullanmak yetkisini de teorik olarak elde etmiş olurlar. Seçilenler seçenlerin adına çeşitli faaliyetler 

yaparlar. Özellikle seçenlerin talebine göre sorunları çözmenin yollarını bulurlar. Belki, bazı durumlarda 

sınır koyarlar. Ancak, düşünce özgürlüğü, çalışma, kazanma ve seyahat özgürlüğü gibi hakları ve 

özgürlükleri kanunla belirlenen sınırlar çerçevesinde garantiye alırlar. Hem de devletin, vatandaşların 

hak ve sorumluluklarını belirleyip, onların sınırını açıkça belirtirler (Ural, 1999: 451).  

Demokrasinin temel özellikleri arasında yer alan 'Güçler ayrılığı' ilkesinin bilhassa yargı 

yetkisinin bağımsız kurumlar tarafından temsil edilip uygulanması anlamına gelmektedir. Yargı 

gücünün bağımsız olması, yürütme ve denetleme gücünün doğru ve yerinde kullanılmasının da 

teminatıdır. Bu anlamda demokrasi, bir güçler dengesi olarak da karşımıza çıkar. Güçlerin ayrılığı çeşitli 

kurumların işleyişini etkiler ve biçimlendirir. Bu işleyiş bireyin sahip olabileceği özgürlüklerin ve 

hakların teminatıdır. Demokrasi, insan onuruna en fazla sahip çıkan, onu yücelten, onun gelişmesi için 

en uygun zemini sağlayan bir siyasi sistemdir. Demokrasinin ayrıcalığı, bireysel hak ve özgürlüklerin 

teminat altına alınabilmesidir. Fakat burada bireysel özgürlüklerin ve hakların tanımının çok iyi 

yapılması gerekir. En azından her bireysel talebin, bir bireysel özgürlük olarak anlaşılmaması, bir hakkın 
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bulunduğu yerde sorumluluğun da bulunduğunun kabul edilmesi ve bu hususların da önemle altının 

çizilmesi gerekir. Demokrasinin ayırt edici özelliği, bütün kurum ve kurallarının, bireyi, birey hak ve 

özgürlüklerini tanımlayışında yatmaktadır (Ural, 1999: 452). Sonuç olarak, demokrasinin temel 

unsurları: özgürlük, eşitlik, genel seçim, çoğunluğun söz sahibi olması, vatandaşların hakları, oy, 

plüralizm, hukukun üstünlüğü ve güçler ayrımıdır. 

Buraya kadar demokrasinin bir kurum olarak sahip olduğu hukuki özellikler dikkate alınmıştır. 

Diğer yandan, demokrasinin toplumsal değerleri ile ilgili yönlerini söz etmek gerekir. Bu yön, 

demokrasinin hukuki özelliklerinin hayata geçirilmesini, sosyal kurumların demokratik yapı içindeki 

işleyişini, bireyler arası ilişkiyi, birey ve devlet arasındaki ilişkinin işleyişini belirler. Yani demokrasi 

aslında, o toplumda mevcut bireysel ve toplumsal değerler sayesinde kazandığı özelliklerle karakterize 

edilen biçimde gerçekleşebilir. İşte bu bakımdan demokrasinin toplumsal değerler açısından anlamı, 

demokrasinin hukuki özelliklerinden önce gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, hukuki kurallar, toplumsal 

kurumlar ve siyasi yapı demokratik sisteme uygun olarak teşkil edilseler bile, ancak ve ancak toplumsal 

değerlere bağlı olarak bir anlam kazanırlar (Ural, 1999: 452). Demokrasi Batı’da liberal demokrasi 

anlamında kullanılmaktadır. Batı dünyasının pekişmiş demokratik sistemleri aslında liberal-demokratik 

sistemlerdir. Batılı pekişmiş demokrasilerin başarısının sırrı, orada demokrasinin kendisinden önce 

gelen, oldukça yerleşik liberal değerler ve kurumlar üstüne oturmuş olmasındadır (Turan, 2011: 7). 

Bu durumda Batı tarzı bir demokrasinin özellikleri, kağıt üzerinde tanımlanan hukuki 

özellikleriyle değil de gerçekte nasıl işlediği açısından, yani o toplumun değerleri açısından bir anlam 

ifade edecektir. Nitekim bu tarz demokrasilerin hukuki özellikleri birbirine çok benzemekle birlikte, 

Kıta Avrupası ülkelerinin, Amerika'nın, Japonya'nın ve özellikle de Kırgızistan’ın demokratik 

kurumlarının işleyişi ve bu toplumlardaki bireylerin davranışları, kültürel özelliklerine, daha genel bir 

ifadeyle toplumsal değerlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Sonuçta demokratik rejim çerçevesinde düzenlenen ve tanımlanan birey hakları, toplum ve 

devlet arasındaki ilişkilerin dayandığı ilkeler, toplumlara ve tarihi gelişime bağlı olarak 

değişebilmektedir. Sonuçta herşey devletin bireyden, bireyin toplumdan, toplumun bireyden, toplumun 

devletten ve devletin toplumdan ne beklediğine bağlıdır ve bu beklenti üzerine kurulmak durumundadır. 

Bu beklentiler ise tarihi arkaplana, sosyal değişmelere, kültürel özelliklere, ekonomik gelişmeye bağlı 

olarak farklı olabilmektedir. Sonuç olarak, demokrasi kavramının sadece hukuki özellikleine göre değil 

de kültürel değerlerin de dikkate alınarak tanımlanması gerekir (Ural, 1999: 453). Diğer bir ifadeyle bir 

toplumdaki demokrasinin tanımı, sahip olduğu özellikler, sadece demokrasinin hukuki özelliklerine 

göre değil, o toplumun kültürel değerleri açısından da analiz edilmek suretiyle yapılmalıdır. 

2. Kültürel Bir Olgu Olarak Demokrasi  

Demokrasi, “geleneksel toplumsal sistemlerde” değil, “modern toplumsal sistem” içinde 

işlevsel bir “siyasal yöntem”dir. Dolayısıyla, demokrasinin yaşayabilmesi için belirli iktisadi ve kültürel 

koşulların varlığı gerekmektedir. Demokrasinin bir ülkede yerleşmesi ve sabit hale gelmesi noktasında 

önemli bir açıklama sunan diğer bir tez ise, demokratikleşme sürecini bir toplumun sahip olduğu kültür 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

118 

 

ve bunun bir yansıması olarak siyasal kültür ile açıklayan kültürel çalışmalardır. Siyasal kültür, 

toplumsal kültürün diğer öğelerinden ve uluslararası kültür hareketlerinden ayrı tutulamaz; onları etkiler 

ve onlardan etkilenir. Siyasal kültürü, siyasal sistemi yönlendiren kadroların düşünceleri ve eylemleri 

de biçimlendirmektedir. Ayrıca somut tecrübeler de siyasal kültürü etkilemektedir. Siyasal kültür; bir 

toplumun maddi koşulları, toplumsal kültürün diğer boyutları, siyasal sistemi yönetenlerin tercihleri ve 

toplumsal olaylar ve tecrübeler tarafından etkilenmektedir (Huntington, 2010: 4 ve 318).  

Bu açıklamalardan yola çıkarak çalışmada demokrasi olgusunu kültürel-uygarlık yöntem ile 

incelemek yerinde olacaktır. Demokrasi olgusunu araştırmada sosyolojik yöntemi kullanmak maddi 

kaynakları, toplumun sınıfsal yapısını, ekonomik temelini analiz etmekle sınırlı kalır. Kültürel-uygarlık 

yöntem ise demokrasinin kurulmasına ideal, manevi, manevi ve kültürel faktörlerin etkisini anlatmaya 

yardımcı olur. Kültürel-uygarlık yöntem demokrasiyi araştımada, araştırılmakta olan olgunun etnik grup 

ile sıkı ilişkilendirip incelemeyi gerektirir. Çünkü, demokrasinin niteliğine, gelişim düzeyine ve 

usullerine, aynı zamanda devletin oluşum özelliklerine toplumun etnik özelliklerinin büyük bir etkisi 

vardır. Etnik grup ve kültür birbiriyle sıkı ilişkili kavramlardır. Her etnik grup kültürel özelliğe sahiptir, 

aynı zamanda demokrasi kültürün evriminin doğrudan bir sonucudur. Yani, demokrasinin gelişmesi, 

derinleşmesi etnik grubun özelliklerine bağlıdır (Bromley, 1983: 107; Salimov, 2016: 17). 

Demokrasi devletin yanında çeşitli örgüt kurma biçimi olarak toplum üyelerinin şeklen 

eşitliğine, yönetim organlarını seçmeye, çoğunluğun düşüncesine istinaden karar almaya 

dayanmaktadır. Demokrasi demokratik ideali gerçekleştirmeye çalışan toplumsal-siyasi eylemi kapsar, 

diğer bir deyişle toplumun, kitlenin yaratcılığını, aktivitelerini yansıtır.  Demokrasi sosyal düzenin ideal 

modelidir. İnsan hakları, özgürlük, eşitlik gibi evrensel değerlere dayanmaktadır. Buna bağlı olarak, 

araştırılmakta olan olgu sosyal hareket biçimi, siyasi yönün bir çeşidi olarak bakılır. Modern 

demokrasinin doğasını ve özelliklerini uzun tarihsel dönemlerden beri oluşmaya devam eden aksiyolojik 

standartların temelinde incelemek mümkündür. Söz konusu standartlar, devletin, toplumun genel 

oluşumunu belirleyen normların kompleksini oluşturur (Salimov, 2016: 66). 

Demokrasi çeşitli birbiriyle ilişkili faktörlerin sonucunda başarıyla ilerleyebilir. Bunlar: Pazar 

ekonomisinin tam teşekküllü işleyişi, toplumun ekonomik açıdan kalkınmasının yüksek seviyesi, sosyal 

sorunları çözmek için gerekli maddi koşulların yaratılması, vatandaşların yaşam seviyesinin iyileşmesi, 

gelişmiş sivil topluma sahip olmaktır (Salimov, 2016: 49). Demokratik düzene geçiş sürecinde olan 

devletlerde yeniden oluşmakta olan demokratik kurumlar zayıf olduklarından dolayı toplumun 

ekonomisine, yaşamına ve sosyal adalete etkisi azdır. Buna ek olarak, geçiş dönemin karmaşıklığı, 

geleneksel kurumların ortadan kalkması toplumun istikrarsızlaşmasına uzun bir sistemik krize yol 

açacaktır.    

Uzun tarihsel dönemde insanoğlu yönetimin demokratik biçimlerinin dışında yaşamıştır. 

Devletler ve uygarlıklar farklı hızlarda geliştiklerinden, demokrasiyi genel insanlık, evrensel, sosyal-

siyasi değer olarak bakmak doğru olmayacaktır. Bunun siyasi ve kültürel gerçekliğin bir kısmı olması 

için birçok koşulları ve kurumları gerektirmektedir: sivil toplum ve hukuk devleti. Hukuk devletinde 
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kişinin ekonomik statü, etnik köken, ırk ve dinine bakılmaksızın kanun herkes için eşittir. Böyle bir 

devlet vatandaşını şiddetten korur, hak ve özgürlüklerinin sağlanmasını garanti eder (Salimov, 2016: 

67).   

Küreselleşme sürecine maruz kalan şimdiki toplumun temel işaretlerinden biri olarak ekonomik 

açıdan iyi gelişmiş sanayileşmiş devletlerin kültürlerinin yerli kültürleri yok etmesi, bastırmasıdır. 

Kültürleri evrenselleştirme sürecinde demokratik kurumlar ve prensipler araç olarak kullanılır. Aynı 

zamanda ekonomik hem de teknolojik açıdan geride kalan devletler kendi durumlarını düzeltmede 

kullanılan malzemeler olarak da bilinir (Salimov, 2016: 19). 

Siyasi sistemin ve yapıların aynı zamanda kültürlerin birleşimine yol açan küreselleşme 

sürecine, ve demokratik kurumların yayılmasına ve gelişmesine dayanarak ve bu süreçlere bahane 

uydurarak gerçekleşen renkli devrimlere bağlı demokrasi şimdiki toplumsal siyasi-hayatın temel 

olgularından biri olarak bilimsel çevrede en keskin tartışılan sorunların birine dönüşmüştür. Bu durum 

şimdiki devletlerin çoğunluğunun kendisini demokratik ülke olarak görmesi, aynı zamanda kendi 

cumhuriyetinde tam teşekküllü demokratik kurumları oluşturmaya çalışmasıyla anlaşılmaktadır. 

Demokrasi gibi bu kurumların cazipliğinin/beğenilmesinin şimdiki dünyadaki ekonomik ve teknolojik 

açıdan güçlü gelişmiş ülkelerin demokratik devlet olarak tanınması ile açıklamak mümkündür. 

Dolayısıyla, bu veya öteki ülkede demokratik kurumların oluşumu ve verimli işlevselleşmesi ekonomik 

gelişmeye, aynı zamanda devletin sosyal-siyasi açıdan istikrarlı oluşmasına yol açar düşüncesi halk 

arasında ağır basmaktadır. 

Eğer gelişmiş demokrasiye sahip cumhuriyetlerde halk fakir yaşasaydı, belirli kurumlara, aynı 

zamanda hak ve özgürlüklerin garanti altına aldığı demokrasiye ilgi bu derece yüksek olmazdı. Yani, 

birçok devlet demokratik planlar ve projelerden vazgeçerdi. Yukarıda sözü geçen hak ve özgürlüklerin 

garantisi olarak tam da ilgili hak ve özgürlüklerin uygulandığı ülkelerin maddi olarak rahat olduğudur. 

İnsanoğlunun küresel gelişmesinin özünü ve hareketini ve yönünü belirleyen devletlerin hayat tecrübesi 

gösterdiği gibi, demokrasinin değerliliği ve beğenirliği; ülkenin halkına belirli hak ve özgürlükleri 

sağlamasının toplumun başarılı ilerlemesini, maddi rahatlığını sağlamasında yatmaktadır. 

3. Kırgızistan’da Kültür ve Demokrasinin Etkileşimleri 

Kırgızistan’ın koşullarında Batı’nın liberal demokrasisini tekrarlamak hiçbir netice vermemiştir. 

Çünkü, en büyük engel olarak Kırgız kültürünün özgünlüğü, zihniyetinin benzersizliği konusu 

özgürlüğe kavuştuğunda akla gelmemiştir. Bu durum demokrasinin Orta Asya’da, onun içinde 

Kırgızistan’da oluşmasına engeldir. Bu konuda çeşitli düşünceler vardır. Çelişkili fikirlerden biri, Orta 

Asya’da demokrasiyi yanlış anlamasına bağlayan düşüncedir. Boonstra, söz konusu düşüncenin 

temelinde şöyle demiştir: “Orta Asya, tarihi gelişiminin özelliklerine bağlı olarak tüm dünyadan ayırt 

edilir ve onu Batı’nın değerlerine boyun eğdirmek imkansızdır”. Gerçekten de, topluma bağlı olarak 

hükümetin yöntemleri değişime maruz kalabilir, ancak özgür ve adil seçim, hükümetin tarafsızlığı ve 

onun parlamentoya boyun eğmesi, sivil toplumun gelişimi gibi unsurlar her bir demokratik devletin 
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parçasıdır. İlgili tezden yola çıkarak, ülke halkının demokrasiyi yanlış anlaması ortaya çıkmakta, 

demokrasiyi ters kabul etmesi, ülkede ve bölgede demokrasinin oluşmasına engel olmasıdır.  

Demokrasi tüm ülkelere gelir ve kültür demokrasiye hiçbir zaman engel olamaz, halklara 

demokrasiyi öğretmek mümkündür. Demokrasiye doğrudan karşı olan kültür yoktur. Demek, hiçbir 

kültür, onun içinde Kırgız kültürü demokrasiye doğrudan karşı olamaz. Ancak, kültürel değişimler 

demokratik değerleri kolay kabul etmeye engel olabilir. Modernleşmenin etkisiyle küresel siyaset 

kültürün gelişme yönlerinin temelinde oluşur ve devletlerin davranışları kültürel özelliklerle belirlenir. 

Kırgızlarda baştan beri hayat yönteminin etkilediği göçebe zihniyeti temel tarihi kaynaktır ve özellikle 

mentalitenin oluşumunu etkilemiştir. Kesin bir şekilde yerleşmiş hayat tarzına geçtiklerinde kültürün iç 

krizine yol açmıştır. Ancak, göçebe zihniyetinin temel unsurları kültürel özgünlüklerin kaynağı olarak 

muhafaza edilmiş ve değerler sisteminde yansıtılmıştır (Urmanbetova, 2014; Aseyinova, 2013). 

Gerçekten de, Kırgızların tekliğine vurgu yapmak, ona aykırı liberal değerleri kabul 

etmemezliktir (Azattyk, 2013). Diğer yandan, oluşan koşullarda hiçbir şeyin değişmesini istememektir. 

Çünkü çoğu insanlar için, onların içinde siyasi seçkinlerin temsilcileri için bu sıkıcıdır. Hükümetteki 

siyasi çoğunluk eski toplumdan gelen insanlardır ve yirmi yılı aşkın bir süredir siyasetteki kişiler hiç 

değişmemiştir. Zaman zaman değişilmekte, yeniden yine aynı kişiler hükümette muhafaza edilmektedir. 

Siyasi düşünce ile manevi-kültürel değerlerin özelliklerinden söz edilirse: kültürel engeller 

kesin bir şekilde bir sosyal mantıktan ikinciye geçecek olan geçiş dönemi zorlaştırır. Bu tez ikinci fikri 

yansıtır. En doğru anlayış - kültürel engellerdir. Değerlerin doğrudan değişimi kültürün tüm sisteminin 

krizine yol açar. Böyle krizi Kırgız kültürü iki defa yaşamıştır. İlki, göçebe tarzdan yerleşik tarza geçişte, 

ikincisi, Rusya’nın grubuna, sonra da SSCB’nin yapısına dahil olduğunda (bu olayda hem olumlu 

görüntüler hem de olumsuz şeyler olmuştur) (Urmanbetova, 2014; Salimov, 2016). Sovyet döneminin 

ters görüntüsü olarak ulusal özgünlüğünün iç-kültürel özelliğinden dışa dönük görüntülere 

dönüşmesidir. Milli kültür hep örf-adetlerin sistemine dönüşmüştür. Milli düşünce çok düşük seviyede 

olmuş ve “Sovyet milleti” anlayışı ideolojileştirilmiştir. Bu anlamda Kırgız kültürü dış unsurların 

birleşmesine dönüşmüş, kendi özelliğini iç zihniyetin seviyesinde koruyabilmiştir (Urmanbetova, 2014). 

Kırgız kültürünün üçüncü krizi devletin özgürlüğe geçtiği dönemdir. Bir yandan, bu olay kendi 

kendini tanımanın özgürlüğü olarak görülmüştür. Diğer yandan – değerlerin geleneksel sistemiyle 

demokratik kültürün evrensel değerlerinin aykırılığını yansıtır. Lipset’e göre “eğer demokrasinin 

gelmesiyle kültür değişime maruz kalırsa, o zaman bazı kültürler demokratik değerlerle sıkı bağlantı 

içinde olurlar. Sonuçta kültür demokrasinin gelişmesine engel olabilir”. Bu nedenle, kültürel özdeşliğin 

krizi ortaya çıkmıştır. Kırgızistan’da kültürün gelişmesinin iki önemli yönleri yansıtılmaktadır: bir 

yandan, milli zihniyetin yeniden oluşumu, ikincisi ise, dünyanın açılmasıyla birlikte evrensel değerlere 

daha çok önem verilmesidir. Sonuçta, batılılaşma süreci gelişmiştir. Söz konusu koşullarda en temel 

dikkat demokrasinin başarılı gelişmesine verilir. Temel amaç, liberal demokrasinin değerlerini dahil 

etmeye neyin engel olduğunu araştırmaktır. Dolayısıyla, Kırgız kültürünün özelliğini belirlemesi, 

stratejik yön olarak ıspatlanmalıdır. Çünkü, kültürel görünümler demokrasinin gelişmesini doğrudan 
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etkilemektedir. Kültürel özellikler araştırıldığında, demokrasinin Kırgızistan’da gelişememesinin 

nedenleri anlaşılabilir (Urmanbetova, 2014; Azattyk, 2013).  

Ancak, belirtilmesi gereken – geleneksel değerlere mutlak olarak bakılmamalı ve onların 

tümünün çağdaş zamanda yeniden oluşmasına/yaratılmasına neden olunmamalıdır Fakat, kesin bir 

şekilde onları öğrenip, anlayıp ve kültürü kabul ettiğinde doğru kullanmak gerekir. İşte o zaman ne 

sebepten dolayı geçiş sürecindeki toplumun Kırgızistan’da sonlanmadığı anlaşılabilir. Dolayısıyla, 

Kırgız kültürünü araştırmak – şimdiki zamandaki temel yoldur. Öğrendikten ve araştırdıktan sonra 

Kırgızistan’ın küreselleşmede kendi milli görüntüsü ortaya çıkar ve Kırgızistan özgür devlet olarak diğer 

ülkelerle bağlantı kurabilir. Bundan dolayı, Kırgızistan için “illiberal demokrasi” çok faydalıdır. Çünkü, 

“Kırgız demokrasisi” iç ve dış özelliğine göre “illiberal demokrasi” ile sıkı bağlantı içindedir. Liberal 

demokrasinin ise Kırgızistan’da geleceği çok zordur. 

4. Kırgız Kültürünün Özellikleri ve Ülkedeki Demokratik Kültürün Gelişimini 

Frenleyen Temel Faktörler 

Batı Avrupa kültür ve uygarlığının temellerinin biri olarak demokrasi kültürel bir olgu olarak 

antik uygarlığın sonucudur. Demokrasi siyasi rejim olarak toplumun en önemli kararlarını topluca alma 

yöntemidir. Demokratik kurumlar ve prensipler, onun gelişen biçimleri – Avrupa kültürünün yüzyıllar 

boyu evriminin sonucudur. Demokrasinin bazı biçimleri ilk topluma özgü olmuştur. Bu toplumda birey 

kendisini toplumunun üyesi olarak algılamış-hissetmiştir. Birey ve toplum belirli kaliteli seviyeye 

ulaşarak yeni örgütsel sistemlere (boy, kabile) dönüşütürlmüştür. Demokrasi ulus-devlet koşullarında 

gelişmiş ve oluşmuştur. Ancak toplumsal hayatın devlet şekli zor, despotik, antidemokratik nitelik 

taşımıştır (Salimov, 2016: 22-23). Devletçiliği olmayan halklar, toplumlar uzun vadeli durgunluğa 

uğramıştır. Dolayısıyla bu halklarda siyasi, onların içinde demokratik sistem iyi gelişmemiştir. 

Kırgız halkının oluşum süreci çok zor olmuş ve iki bin yıldan fazla zamana uzamıştır. Kırgız 

halkı etnik grup olarak oluştuğundan beri tarihinin karmaşık yollarını başından geçirse bile, ulus olarak 

kendine has özgünlüklerini korumaya, günümüzde kendi kültürüne, manevi zenginliğine sahip bağımsız 

egemen devlete dönüşmüştür. Özgünlüklerden kasıt, ilgili ulusun dili, dini, örf-adetidir. Kırgızlar, diğer 

halklardan zengin kültürel mirası ve kendine has örf-adeti ile ayırt edilmektedir. Kırgız ataları eskiden 

beri kendi hayat anlayışını, dünya algısını bildiren milli gelenek, örf adetleri ve ritüelleri yaratmışlardır. 

Ancak, egemenliğe sahip oluncaya kadar bazı siyasi görüşlerin etkisi altında kalarak, birçok değişimlere, 

yenilenmelere maruz kalmıştır. 

Kırgızistan’da demokrasinin gelişmesinin siyasi özellikleri değil, ülkede demokratik kurumların 

oluşumunun ve işlevselleşmesinin özelliklerini belirleyen kültürel kaynaklar ilgilendirmektedir. 

Demokrasi kavramı Yunancadan “halkın yönetimi” anlamına gelmektedir. Demek, demokrasinin 

kalitesi halkın sosyo-ekonomik, kültürel ve manevi gelişim düzeyine bağlıdır. Ancak, bu kalite siyasi 

reformların ve koşulların hızlı (çok kısa zaman içindeki) neticesi değil, belirli bir kültür çerçevesinde 

gerçekleşen, uzun zamanı kapsayan tarihsel gelişmenin sonucudur. 
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Coğrafik, kültürel ve zihinsel (mental), aynı zamanda ırksal açıdan bakıldığında Doğu 

halklarının çoğunluğu, onların içinde Kırgız halkı göçebe hayatta yaşamışlardır. Nomadizm, boy-kabile-

aşiret bölünmeler Kırgızistan’daki şimdiki demokratik yönetime belirli etkisini göstermiştir. Ele almaya 

çalıştığımız sorunun özünü, gelişim ve özelliklerini belirlemenin temelini kültürel-uygar yöntem 

olduğuna bağlı olarak Kırgız halkının tarihi, zihinsel, kültürel özelliklerini/özgünlüklerini araştıran 

Kırgız bilim insanlarının eserleri büyük teorik ve pratik öneme sahiptir. Onların eserlerinde 

Kırgızistan’daki siyasi süreçler, demokratik düşünceler Kırgız etnik halkının uygarlık, kültürel ve 

mental/zihinsel özgünlükler ile belirlendiği açıklanmıştır (Salimov, 2016: 21-22). 

Geleneksel toplumsal hayatın demokratik yönetime etkisini araştırmak için bu toplumun 

özelliklerini belirlemek gerekmektedir. Kırgız geleneksel toplumunun özgünlüklerini değerlendirmek 

için onun toplumsal gelişiminin nesnel yasaları aracılığıyla şartlanmış ve yaşam yeri ve vaktinden 

bağımsız toplum için genel olan tipik karakteristikleri belirlemek gerekmektedir. Kırgız halkının Sovyet 

dönemine kadar olan zamanı geleneksel topluma girmektedir. Kırgızlar yaşamın geleneksel yöntemine 

yakın olduklarından Kırgızistan’daki şuanda var olan demokrasi gelenekçiliğin bazı türlerini içinde 

barındırmaktadır. Geleneksel toplumda hayatın (kolektif) toplu ilkeleri, normları ve esasları egemen 

olup, bireycilik reddedilir (Salimov, 2016: 69-70). 

Geleneksel toplum – sosyal ilişkileri gelenek yoluyla düzenlenen toplumdur. Burada geleneği 

korumak, gelişme eğiliminden üstündür. Kültürün yenilikçi unsurlarına hakim olan muhafazakarlık, 

geleneksel toplumun temelini oluşturur, onun hayatının ve korunmasının zorunlu bir koşulu olarak 

değerlidir. Bu toplumun düşük üretim imkanları, istikrarlı katmanlı hiyerarşisinin sebebidir (Mukasov, 

1999: 85, 177). Geleneksel toplum tamamen tarımsal bir tabana oturmuş olmakla birlikte üretim 

ilişkilerini feodal bir yapı içerisinde sürdürüldüğü, kaderci bir kültürün, paylaşılmayan tekelci bir iktidar 

meydana getiren toprak ağalarının ve ruhani liderlerin egemen olduğu ve yetkinin başarıya değil doğuşa 

verildiği, nüfusun çoğunluğunun köylerde yaşadığı toplumdur. Geleneksel toplum, zayıf üretime, 

tarımsal ve kapalı ekonomiye sahiptir. Örgütler henüz uzmanlaşmamıştır. Geniş bir aile düzeni vardır, 

aile ve birinci grup ilişkileri egemendir. Kitlesel okul-yazarlık yoktur, kaderci zihniyet ve mahalli 

kültürel bağlılık vardır. Toplumsal haraketlilik yavaştır (Biber, 2016). Değişime (sosyal değişme) 

geleneğin belirlediği siyasal yapımın içinde meydana gelir, yani, geleneksel yapı büyük ölçüde 

değişmez. Devlet dışında yaşayan ve gelişen toplumlar uzun döneme kadar süren tarihi stagnasyona 

(durgunluğa) maruz kalırlar. Buna uygun olarak bu halklarda tüm toplumsal siyasi yapılar ve bunların 

içinde doğal olarak demokratik yapılar da yavaş gelişir.  

Dinsel inanç görüşünün hakim olduğu toplumlarda geleneksel toplum kolay bir şekilde değişime 

maruz kalmaz. Böyle koşullarda dönüşüme karşı gelmek kökten dinciliğe yol açar. İlgili koşullarda 

otoriter eğilimler artar. Mülkiyet durumuna göre akrabalık, geneolojik prensip üstün olan Kırgız 

geleneksel toplumu şimdiki sivil topluma benzer kuralların temelinde işlevselleşmiştir. Böyle toplum 

üstün adaptasyon (uyum sağlama) yeteneklerine sahiptir. Dağ ile bağlantılı göçebe hayat tarzı “adam ve 

dağ” zor evrimsel sistemin özel bir türüdür. Dağlar yönetim şekline, aynı zamanda göçebenin 
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düşüncesine büyük etkisi vardır. Dağlık koşullarda insan hayat faaliyetlerini yürütmek için kendisini 

çevreleyen çevreye adapte olur. Yönetim şekline göre bakılırsa, dağlar Kırgız göçebelerine iki taraflı 

etki etmiştir: ilki, hayat için insan doğaya adapte olup yaşamıştır. İkincisi, zor, dağlık arazi cemaatin 

üyelerinin konsalidasyonuna imkan tanımıştır. Bu sebepten dolayı boy kabile başçıları Doğu 

despotizmini reddetmiş, az da olsa ılımlı olmuşlardır. Doğu devletlerinin despotizminin ekonomik esası 

olarak kamu mallarının hakim oluşudur (Salimov, 2016: 77)..   

Kırgız Cumhuriyeti’nin politik dönüşüm süreci, göçebe ve kabile demokrasisinin geleneksel 

ilkeleri gibi bir dizi tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel önkoşullara dayanıyordu. Ülkenin sosyal ve 

politik yaşamının modernleşmesi, Sovyet döneminde elde ettiği yüksek eğitim, bilim ve kültür düzeyiyle 

de kolaylaştırıldı. Kırgızistan'da demokrasiye geçiş biçimlerinin ve modellerinin benzersizliğini 

(özgünlüğünü) önceden belirleyen birtakım kültürel ve tarihi faktörler vardır. Yerli araştırmacı 

Anarbekov'un belirttiği gibi, bugün Kırgızistan, ülkenin siyasal sisteminde yer alan gelenekçilik ve 

yenilikçi süreçlerin bir sembiyozudur (ortak yaşama) (Anarbekov, 2010). Bölgedeki tüm etnik grupların 

arasında Kırgızların, Çar ve Sovyet geçmişinin bütün mağduriyetlerine rağmen, geleneksel 

demokrasinin temellerini büyük ölçüde koruduğu iyi bilinmektedir. Gerçek şu ki, Kırgızlar Rusya 

bölgesine geldiklerinde göçebelerdi ve bir aşiret ataerkil toplumunda yaşıyorlardı, zaten ayrışma 

aşamasındaydı. Ataerkil toplumun ayrışması, bir kabile aristokrasisinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bunların arasında çok sayıda akıllı, uzak görüşlü, güçlü ve bağımsız yöneticiler vardı. Kırgız 

hanları, hem soyluların hem de sıradan akrabaların ve kabilelerin düşüncelerini de dinlemişlerdir 

(Düyşeyeva, 2014: 65). 

Kurmanov, Kırgızların “göçebe demokrasisini” 19. yüzyılın başlarına kadar sürdürmeyi 

başardığını belirtmiştir. Göçebe Kırgızların yüce otoritesi Kurultay, ya da daha doğrusu jıyın - bir tür 

halk meclisi idi. Ancak söz konusu demokrasinin kendine has özellikleri vardı: “askeriydi” ve sınıf 

toplumunun ve erken bir feodal türdeki bir devletin ortaya çıkmasının eşiğine dayanıyordu (Kurmanov, 

2012: 54). Kırgızları, kabilelerin ve klanların seçilmiş liderleri - aksakallar ve biiler tarafından 

yönetilirdi. Bir askeri tehdit ortaya çıktığında, hanlar - askeri liderler seçilirdi. O dönemde, Kırgız 

toplumu bireyciliğe odaklanmamıştır: grubun çıkarları bireyin çıkarlarından daha üstündü (ancak kişilik 

duygusu oldukça bulanıktı) ve “özgürlük”, “siyasi haklar” ve “ekonomik bağımsızlık” gibi kavramlar 

göçebe nüfusun büyük bir bölümü için bir anlam ifade etmemiştir. Kırgız kabile, klanları küçük devlet 

olarak güce sahip olmuştur. Ataerkliliğe dayanmış ve klan-kabilenin çıkarlarını yansıtmıştır. Burada 

cemaatın üyelerinin karşılıklı ilişkileri geleneksel yapıya dayanarak, ekonomik ve siyasi usüller 

yüzyıllarca oluşagelen manevi özelliklerle tamamlanmıştır. Bütün bunlar, Kırgızistan'da demokrasi ve 

parlamenterlik oluşum ve gelişme sürecinin benzersizliğine (özgünlüğüne) yol açmıştır. Özel tarihi ve 

kültürel gelenekler, Kırgız Cumhuriyeti'nde, bölgedeki komşu ülkelere kıyasla demokrasinin ve sivil 

toplumun gelişmesinin neden büyük ölçekte çalkantılı olduğunu ve ülkenin “demokrasi adası” ünvanını 

alarak demokratik süreçlerin gelişiminde lider olduğunu açıklamaktadır (Kurmanov, 2012: 54).  
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Ülkenin siyasi dönüşümüne ve demokratik kültürünün gelişimine ciddi bir engel, göçebe kültüre 

özgü traybalizm - aynı kabile, klan veya aileden insanlara imtiyaz verilmesidir. Tarihçiler Cunuşaliyev 

ve Ploskih, Kırgızistan'ın etnik bir grup olarak, asırlardır özgünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya 

yardım etmenin asıl traybalizme konsantre olduğuna dikkat çekmişlerdir. Dahası, yasaklayıcı ve cezai 

kontrol yöntemleriyle tanınan Sovyet sistemi bile traybalizmi yok edememiştir. Hatta, SSCB'nin sıkıntılı 

ekonomik koşullarında, Kırgız halkının değer-normatif tutumlarını, dünya görüşünü ve ulusal kimliğini 

(şuurunu, bilincini) doğrudan etkileyen gayrı resmi bağların önemine güven duyulmuştur (Cunuşaliyev, 

Ploskih, 2000: 150). 

Çağdaş Kırgızistan'ın kendine has özelliklerinden biri, sert çatışmaların sıklıkla ortaya çıktığı 

politik kültürlerin bir arada bulunmasıdır. Bu, ülkenin politik modernleşmesinin önündeki en büyük 

engellerden biridir. Bu durumu göz önünde bulundurmadan, ülke hiçbir zaman ulusal uzlaşmaya 

varmayı başaramaz. Buna karşılık, sosyokültürel faktörler, belli bir sosyal grubun temsilcilerinin yüksek 

dayanışma düzeylerinde ve belli baskın sosyo-kültürel etkileşim ilkelerinin varlığının yanı sıra ülkedeki 

siyasi ilişkileri etkileyen sosyal mobilizasyon mekanizmalarının varlığında ortaya çıkmaktadır. 

Amerikalı araştırmacı Collins, Orta Asya ülkelerindeki iç siyasi ilişkileri, siyasi ve ekonomik gücün 

temeli olan “klan politikası” olarak nitelendirmektedir. Tanımı gereği, bir klan "aile bağları temelinde 

birleşmiş bir bireyler ağından oluşan gayrı resmi bir organizasyondur" (Collins, 2004: 231). Collins, 

farklı klanlar arasında yapılan gayrı resmi anlaşmaların, bir yandan devletin ve egemen rejimin 

istikrarını sağladığına ve diğer yandan demokratikleşme ve serbestleşme sürecini gözle görülür biçimde 

engellediğine inanmaktadır. Bu, Kırgızistan örneğinde açıkça görülmektedir. Ancak, ona göre, kısa 

vadeli istikrar ve artan otoriterizm üreten klan politikaları, otoriter gücün sağlamlaştırılmasını ve uzun 

vadede istikrarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Collins, 2004: 260). 

Kırgızistan'daki yerel toplulukların ve kabile ilişkilerinin yerel siyasi süreçler üzerindeki güçlü 

etkisine dikkat çeken Radnitz, klanların kitleleri bölgesel düzeyde siyasi süreçlere katılması için 

harekete geçirilmesinde büyük bir rol oynamadığını belirtmiştir (Radnitz, 2006). Kitlelerin ulusal 

düzeyde desteklediği siyasi hareketlerin gelişmesi, öncelikle yerel toplulukların dayanışmasına ve 

ilişkilerin kurulmasına dayanmaktadır. Bu açıdan, siyasetçilerin aşiret ilişkisi, siyasal ilişkilerin 

bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir. Kırgız devletinin “anatomisini” inceleyen Engvall, boylar, 

klanlar ve bölgelerdeki geleneksel bağların desteğine dayanan sosyo-kültürel değerlerin hukuk 

devletinin zayıflaması ve yolsuzluğun artmasına neden olduğunu ve siyasi seçkinlerin hukuk sisteminin 

yeniden düzenlenmesi ve yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına ilişkin isteksizliğini belirtmiştir (Engvall, 

2007: 41). Bu nedenle, sosyo-kültürel faktörler, Kırgızistan'daki siyasi ilişkileri ve ülke toplumunun 

politik kültürünün oluşumunu ciddi şekilde etkilemektedir. 

Kırgızistan'da geleneksel bir toplumdan modernliğe geçiş süreci devam etmektedir, ki bu da 

paternalizmin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bu süreç, demokrasinin toplumun siyasi 

örgütlenmesinin temel yapılarının biri olarak tanınması ile ilişkilidir. Gelenekselciliğin ayrışması, 

insanları çıkarlarını koruma ihtiyacına götürür ve onlara demokratik özgürlüklerin tadını çıkarma fırsatı 
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verir. Bununla birlikte, gelenekçiliğin liberalizmle çelişkili birleşimi, ülkede belli bir gerginlik ve 

istikrarsızlık yaratmaktadır (Duyşeyeva, 2014: 67). Kurmanov, demokratik yeniliklerin etkisiyle, 

gelenekçiliğin arka plana çekilmediğini, ancak daha önce kendisi için alışılmadık ve pragmatik bir 

durum elde ettiğini iddia etmektedir. Gelenekselci ve liberal fikirlerin karşılıklı örtüşmesi, ikincisinin 

ilkelleşmesine yol açar. Yeni canlanan paternalizm, ikincil gelenekselleşmeye ve toplumun arka 

planlaşmasına yol açar (kurultay, düşmanlara ve arkadaşlara bölünme, arkadaşlar ve düşmanlar, vs.). 

Aynı zamanda, geleneksel normlar ve fikirler yeni yaşam alanlarına yayılabilir (Kurmanov, 2012: 70).. 

Ülkenin politik ve ekonomik dönüşümü noktasında geleneksel değerlerin bugünün gerçeklerine 

uyarlanabilirliğini belirten Chotaev, Kırgız kültürü için geleneksel değerlere dayanan modern tipte bir 

siyasal sistemin oluşturulması ve geliştirilmesi için birçok uygun koşul belirlemektedir. Ona göre, ortak 

çıkarlara sahip çeşitli klanlar ve bölgesel ve kabile grupları parlamentoda temsil edilebilir ve bir 

koalisyonda birleştirilebilir. Genel cumhuriyetçi temsilini sağlayan orantılı bir seçim sisteminin etkisi 

altında, parlamenter fraksiyonunda oluşan siyasi güçler, zamanla modern siyasi partilere dönüşebilir 

(Çotayev, 2012: 124). 

Sonuç 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Kırgızistan’ın egemenliğini alması sonrası 5 Mayıs 1993 

tarihinde Kırgız Cumhuriyetinin ilk Anayasası kabul edilmiştir. Mevcut olan da dahil olmak üzere, 

Kırgız Cumhuriyeti’nin ilk ve sonraki anayasaları Batı örneğindeki anayasaya dayanmaktadır. Tüm 

siyasal yapılar, onların arasında demokrasi, hukuk gibi Batı’dan gelmiştir. Siyasi yapılar belli 

aksiyolojik temele istinat ettiklerinden burada bazı çözülmesi zor olan çelişkiler ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, burjuva demokrasisi liberal demokrasiye istinat etmektedir. Bu durum Kırgız 

mentalitesinde belirli zıtlıkları ortaya çıkarmaktadır. Devletin siyasi yapılarını değiştirmek kültürel, 

mental farklılıklara bağlı olarak birçok zorlukları meydana getirmektedir.   

Kırgızistan’da liberalleşme süreci güçlükle ilerlemektedir. Ekonominin zayıf olması, hayat 

standartlarının düşüşü, kamu malının yanlış paylaşımı, klanların hükümet için mücadelesi sevimsiz, 

anayasaya aykırı görüntülere yol açmaktadır. Kırgızistanda toplumsal ve siyasi hayatın 

demokratikleştirmesi konusunda birçok faaliyet yürütülmektedir. Kırgızistan’da temel demokratik 

kurumların oluşmasına rağmen kültürel-uygarlık özelliklere uygun olarak gelenekçilik korunmaktadır. 

Siyasi, toplumsal-ekonomik ilişkilerin liberalleşmesi ve demokratikleşmesi siyasi, ekonomik, devletçi, 

toplumsal hayatta traybalist eğilimlerin aktifleşmesine yol açmıştır. Akrabacılık, boy-kabilecilik sistemi 

köy yerlerinde ve Kırgızistanın tüm şehirlerinde de muhafaza edilmiştir. Kendi kabile üyesini 

desteklemek normal hayatta değil, siyasi-kamusal çevrede de yaygındır. Kapitalizm, işsizlik 

koşullarında sistemik kriz durumlarında traybalistik eğilim artmıştır. 

Siyasi, hukuki ve sosyal-siyasi radikal reformlar sonucunda Kırgızistan’da sosyal sürece, kişisel 

gerçekliğe fırsat verilmiştir. Ancak, verimli ekonominin olmayışı, demokratik kurumların zayıflığı, eski 

ekonomik bağlantıların kötüleşmesi, yoksulluğa, işsizliğe ve migrasyona yol açmıştır. SSCB’nin 
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çökmesiyle yeni bir kuşak ortaya çıkmış, şimdiki gerçeklik onların kitlesel zihninde birçok değişimlerin 

ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. 

Demokrasi teorik açıdan çok iyi bir sistem olabilir, ancak en önemlisi – onun uygulanmasıdır. 

Bir ülkede demokrasiyi tamamen uygulamak için ülkedeki halk “demokratik kültürü” iyi bilmesi 

gerekir. Her vatandaşın demokratik kültürü öğrenmesi ve ona alışması ciddi bir eğitimden geçer. Bu 

nedenle, herşeyden önce demokrasinin sınırı belirlenmesi, belirlenen sınırda halkın kendi hak ve 

özgürlüklerinin öğretilmesi gereklidir. Burada bir yandan vatandaşların sorumluluklarının yerine 

getirilmesi gerekli, diğer yandan onlara kendi haklarını iyi bilip, koruma fırsatı verilmelidir. Her insana 

demokrasinin ne olduğunu, ülkenin vatandaşı olarak hangi haklara sahip olduğunu, devleti yönetmede 

konuşma ve söz söyleme hakkı olduğunu v.s. gibi durumların öğretilmesi gerekmektedir. İnsanlar 

özgürlüğün değerini bilmezlerse, kendisine verilen haklardan haberdar değilse, haklarını nerede, nasıl 

savunmasını bilmezse, yani demokrasi kültürü geliştirilmezse, böyle bir toplumda tam teşekküllü 

demokrasinin yerleşmesi imkansızdır.   
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BELLEK HATIRALARA DEMİR ATINCA: KIRIM TÜRKLERİNİN VAROLMA 

MÜCADELESİ 

Celal TÜRER1 

Özet 

Tarihte pek az milletin Kırım Türkleri kadar sürgüne maruz kaldığı iddia edilebilir. Cengiz Dağcı bu 

durumu Anneme Mektuplar’da şöyle anlatır: “Sürgün” kelimesi Kırım Türkleri için göğün mavisinde 

Kiril alfabesiyle yazılan tren vagonlarıdır. Bu tasvir bile yaşananların ne denli hüzün ve acı verici 

olduğunu gösterir. Bilindiği üzere tüm sürgünler kişiyi evinden ve yurdundan uzaklaştırıp, onu boşlukta 

bırakarak kimliğini, tüm aidiyetleri ve hayat pratiklerini yok etmeyi hedefler. Böylece sürgün edilmiş 

kişinin ya da topluluğun; “köksüz, yerinden edilmiş, yabancılaşmış ve korkmuş” biri olarak yaşaması 

beklenir. Sürgünün nihai sonucu, kültürel yabancılaşma ve bellek yitimidir. Oysaki bellek, kimliğin 

mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda kendini ifade etmede başvurduğu tarihi hafızayı temsil eder. Gerçekten 

kişi ya da toplumlar, devam eden ilişkiler neticesinde hatıralarını yeniden üreterek “kimlik duygusunu” 

ölümsüzleştirirler. Bu noktada kimlik, hafıza ve hatırlamayla geçmiş, hal ve gelecek arasında muayyen 

bir insicam kurar. Bu insicam, birbirine bağladığı ve etkileşim içine girdiği gerçekleri bir yandan 

içselleştirirken diğer yandan bir takım aşkın referanslar ve doğrulayıcılarla ilişki içine sokar. Öyle ki 

hatırlama yaşanan anı geçmişin düşüncesiyle inşa ederken, mazi de ihtiyaç duyulan referans alanı olarak 

kimliği şimdi ve gelecekle ilişkilendirir. Dağcı, bu açıdan sürgüne maruz kalan Kırım Türklerine bellek 

olur, şimdi ve gelecek için ümit ve ışık olur. Zira tarihini hatırlamayanlar, neyi düşüneceklerini 

bilmeyenler, geleceğini kuramaz. Bu makale Kırım Türklerinin varolma mücadelesini Cengiz Dağcı’nın 

eserleri üzerinden kurgulamayı dener. 

Anahtar Kelimeler: Cengiz Dağcı, Kırım Türkleri, sürgün, bellek, kimlik 

 

WHEN THE MEMORY IS ANCHORED IN MEMORIES: THE STRUGGLE FOR 

EXISTENCE OF CRIMEAN TURKS 
 

Abstract 
It can be claimed that few nations have been exiled as much as the Crimean Turks in history. Cengiz 

Dağcı describes this situation in his Anneme Mektuplar (Letters to My Mother) as follows: The word 

“Exile” for the Crimean Turks is the railway carriages written in Cyrillic alphabet in the blue sky. Even 

this depiction shows how sad and painful their experiences are. As it is known, all exiles aim to destroy 

one's identity, all belonging and life practices by removing him from his home and homeland and 

leaving him in the emptiness. Thus, the exiled person or community is expected to live “as a rootless, 

displaced, alienated and scared” person. The ultimate result of the exile is a cultural alienation and 

memory loss. However, memory represents the historical memory in which identity refers to expressing 

itself in line with current needs. Indeed, individuals or societies immortalize their “sense of identity” by 

reproducing their memories as a result of ongoing relationships. At this point, identity establishes a 

certain coherence among the past, present, and future with memory and remembering. This coherence 

internalizes the realities that it connects and interacts on the one hand, and on the other hand, connects 

the realities with several transcendental references and verifiers. In fact, while recollection builds the 

moment with the thought of the past, the past associates identity with the present and the future as the 

needed reference area. In this respect, Dağcı becomes a memory for the Crimean Turks who have been 

exiled and hope and light for the present and the future. Because those who do not remember their 

history, who do not know what to think, cannot establish their future. This article tries to construct the 

struggle for the existence of Crimean Turks through the works of Cengiz Dağcı. 

Keywords: Cengiz Dağcı, Crimean Turks, exile, memory, identity. 

 

Giriş 

Tarihte Kırım Türklerinden daha fazla sürgüne maruz kalmış bir milletin varlığı çok kolay iddia 

edilemez. Cengiz Dağcı bu durumu Anneme Mektuplar’da şöyle anlatır: “Sürgün” kelimesi Kırım 

Türkleri için göğün mavisinde Kiril alfabesiyle yazılan tren vagonlarıdır. Bu tasvir bile yaşananların ne 

 
1 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cturer@ankara.edu.tr. 
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denli hüzünlü ve acı verici olduğunu gösterir. Bilindiği üzere tüm sürgünler, kişiyi evinden ve yurdundan 

uzaklaştırıp onu boşlukta bırakarak, kimliğini, aidiyetlerini ve hayat pratiklerini yok etmeyi hedefler. 

Böylece sürgün edilmiş kişinin ya da topluluğun; “köksüz, yerinden edilmiş, yabancılaşmış ve korkmuş” 

biri olarak yaşaması beklenir. Sürgünün nihai sonucu, kültürel yabancılaşma ve bellek yitimidir. Oysaki 

bellek, kimliğin mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda kendini ifade etmek için başvurduğu tarihi hafızayı 

temsil eder. Gerçekten de kişi ya da toplumlar, devam eden ilişkiler neticesinde hatıralarını yeniden 

üreterek “kimlik duygusunu” ölümsüzleştirirler. Bu noktada kimlik, hafıza ve hatırlamayla geçmiş, hal 

ve gelecek arasında kurulan insicamın muayyen bir ifadesidir. Bu insicam, birbirine bağladığı ve 

etkileşim içine girdiği gerçekleri bir yandan içselleştirirken diğer yandan onları bir takım aşkın 

referanslar ve doğrulayıcılarla ilişki içine sokar. Öyle ki hatırlama, yaşanan anı geçmişin düşüncesiyle 

inşa ederken, mazi de ihtiyaç duyulan referans alanı olarak kimliği şimdi ve gelecekle ilişkilendirir. 

Dağcı, bu açıdan sürgüne maruz kalan KırımTürklerinin belleği olurken, şimdi ve gelecek için de ümit 

ve ışık olur. Zira tarihini hatırlamayanlar, neyi düşüneceklerini bilmeyenlerdir ve geleceklerini 

kuramazlar. Bu makale Kırım Türklerinin varolma mücadelesini Cengiz Dağcı’nın eserleri üzerinden 

kurgulamayı dener. 

Cengiz Dağcı ya da ‘Hatırlayarak Direnme’ 

Kuşkusuz Cengiz Dağcı1, eserlerinde Kırım Türklerinin nasıl yok edilmeye çalışıldığı üzerinden 

bir milletin var olma mücadelesini göstermiş; Kırım’ın hafızası olmuş, onların duygusal tarihini yeniden 

hatırlatma misyonunu ifa etmiştir.  O, hatıralarını 1944 yılında Berlin’e bombalar yağarken, Türkistan 

l2ejyonu adına savaşırken yazmaya başlamıştır. Yurdunu Kaybeden Adam ve Korkunç Yıllar, savaşın 

acılarının tazeliğini taşıyan bir hâleti ruhiye içinde 1956 yılında yayımlanır. 40 sene sonra savaşa dair 

 
*Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi A. B. D. Öğretim Üyesi, Prof. Dr.  
1Cengiz Dağcı, Rus İç Savaşı’nın sürmekte olduğu 9 Mart 1919 tarihinde Kırım’ın Yalta kentinin Gurzuf köyünde 

doğmuştur. İlköğrenimine küçükken taşındıkları Kızıltaş’ta başlamış, babasının OGPU tarafından tutuklanmasını 

müteakiben yerleştiği Akmescit’te sürdürmüştür. Ortaöğretimini yine Akmescit’te tamamlayan Dağcı, Kırım 

Pedagoji Enstitüsünde ikinci sınıf öğrencisiyken İkinci Dünya Savaşına katılmak zorunda kalır. Sovyetler Birliği 

ordusuna 1941 yılında katılan Dağcı, Ukrayna cephesinde Alman ordularına esir düşer. Bir süre esir kaldıktan sonra, 

Almanların Sovyetler Birliği’nin esareti altındaki Türkî milletlere bağımsızlık vaadiyle kurdukları ve gönüllülük 

esasına dayanan “Türkistan Lejyonu”na katılır. Almanların 8 Mayıs 1945’te yenilgiye uğratılmalarını müteakiben 

Batılı Müttefiklerce esir edilir ve 1946 yılında eşi ve kızıyla İngiltere’ye yerleşir. Ömrü boyunca 17 roman kaleme 

alan ve eserlerinde yoğun olarak Kırım, sürgün, esaret ve İkinci Dünya Savaşı temalarını işleyen Cengiz Dağcı’nın 

naaşı 2 Ekim 2011 tarihinde 65 yıldır görmediği Kızıltaş köyüne defnedilir. 26 Haziran 1991’deki kuruluşunun 

ardından, Kırım Tatar Milli Meclisi’yle (Rusya’nın Kırım’ı işgalini müteakiben baskı ve asimilasyon sürecini 

yeniden başlatmasıyla 26 Nisan 2016 tarihinde meclisin faaliyetleri yasa dışı ilan edildi) de yoğun ilişkiler sürdüren 

Dağcı, Stalin tarafından 1944 senesinde 238.000′i yurtlarından edilen ve bunlardan 100.000′i bu süreçte hayatını 

kaybederek âdeta soykırıma uğrayan Kırım Tatarları için milli bir sembol olarak varlığını sürdürür. Hayatı ve 

düşünceleri için bkz. Cengiz Dağcı, Hatıralarda Cengiz Dağcı, Ötüken Yayınları, 1998; İsa Kocakaplan, Kırımın 

Ebedi Sesi Cengiz Dağcı, TEDEV Yayınları, İstanbul, 2019; Buket Kemiksiz, Arafta Bir Sürgün Cengiz Dağcı, 

TEDEV Yayınları, İstanbul, 2019; Emel Kefeli-Nesrin Sarıahmetoğlu, Bellek-İnsan-Eser Cengiz Dağcı, Ötüken 

Yayınları, İstanbul, 2011; İbrahim Şahin-Salim Çonoğlu, Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, Ötüken, İstanbul, 

2017; Abdulvahap Kara, Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Cengiz Dağcı, TEDEV Yayınları, 2019. 
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anılarıyla yeniden hesaplaşan Dağcı, Biz Beraber Geçtik Bu Yolu eseriyle savaşın korkunçluğunu ve 

Kırım’ın esaretini yeniden kelimelere döker. Onun gözünde olup biteni yazmak önemlidir; zira kendisinin 

yazmaktan başka çaresi olmadığını, çünkü ölmüş kahramanların heykellerini sadece yaşayanlar 

yücelteceğini söyler. Bu çerçevede o, Kırım Türklerinin yaşadıklarını, mücadelelerini, acılarını 

“hatırlayarak, direnme” ekseninde dillendirmeye girişmiştir.1 

Açıktır ki edebiyat eserleri sosyal hayatımızın çeşitli durum ve şartlarından esinlenen; kendileri 

toplumdan bir şeyler aldıkları gibi, o toplumun çeşitli özelliklerine göre, topluma kendilerinden bir 

şeyler veren ürünlerdir. Bu nokta edebiyat ya da romanların sosyal tarihten ayrı düşünülmeyeceği 

olgusunu seslendirirler. Buna göre eserler, sosyal yapıları ve halkın ruhunu aksettir iken; milletin ruhu 

da söz konusu eserler vasıtasıyla nesillere intikal ederler. Dağcı, tüm eserlerinde ruh bütünlüğümüzü 

barındıran ve onun için kayıp bir cennet olan yurdun/un özlemiyle, kendi semptomlarının kökenine 

doğru yolculuklara çıkar.  Tarihsel geçmişe duyulan özlem, eskinin hemen yanı başımızda, bazen bir 

mazlum, bazen kaybedilmiş bir cennet olarak, yani ruh bütünlüğümüzü muhafaza eden bir hazine gibi 

durması ve en ufak sarsıntıda serap parıltılarıyla önümüze açılması, bizi kendisine çağırması, bunu 

yapmadığı zamanlarda da hayatımızdan bizi şüphe ettirmesidir. Dağcı’nın eserlerinde ifşa olunan bu  

özlem, kendisini bırakmayan geçmiş ile kendisini imkânsızlığın sert duvarlarına çarpıtan şimdiyi aşma 

arasındaki gerilimin ifadesidir. O bu yüzden yazmaya mahkûmdur. Çünkü şimdinin heyula gibi çöken 

travması ile geçmişin hüznü arasındaki mesafeyi eserlerinden başka bir çabayla kapatamayacağını 

görür. Bu sağaltım, tahayyülle yeniden kurulan geçmişin sürekliliğini şimdide direnerek ya da yazarak 

yeniden tesis etme girişimini seslendirir. Zaten sürekliliğe, yani tarihsel devamlılığa ilişkin özlemleri, 

eserlerinde olay akışı içinde kendisini çok keskin şekillerde ortaya koyar. Sözgelimi Anneme Mektuplar 

adlı eserin iki zamanı vardır. İlki eserin yazıldığı zamanın kesiti ki, Londra’da 1988 yılında yazılmıştır.  

İkincisi ise içinde Dağcı’nın hikâyesinin anlatıldığı ve çoğu kez Kızıltaş’ta geçen çocukluk ve gençlik 

yıllarını ele alır. İki zaman kesiti arasında ciddî bir kopukluk olsa da, eser bir oto-psikanalitik “olgu 

öyküsü” gibi mazi ile şimdi arasındaki boşluğu kapatmayı dener.  

Peki, sürgünü uzayan biri olarak Dağcı’yı yaşadıklarının dağınıklığı mı yoksa istikbale dair 

karamsarlığı mı maziyi konuşmaya sevk etmektedir? Ya da mazinin ihtişamına sığınarak şimdiden 

kurtulmak mı istemektedir? Kanaatimizce o, geçmişten konuşmanın “Sünnetullah”2gibi istikbali öğreten 

kurallar manzumesinden konuşmak olduğunun farkındadır. Ona göre Kırım halkının geleceği yanlışlar 

üzerinden tespit edilemez ve kurulamaz. Bu noktada o, tarihini hatırlamayanların, neyi düşüneceklerini 

bilmeyenlerin geleceklerini kuramayacağının ve varlıklarını sürdürmeyeceğinin farkındadır. Bu yüzden 

 
1 Emel Kefeli-Nesrin Sarıahmetoğlu, Bellek-İnsan-Eser: Cengiz Dağcı, ed. Emel Kefeli-Nesrin Sarıahmetoğlu, 

Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011,  s. 9.  
2 Fertlerin yaşaması ve ölümü için biyolojik kanunlar bulunduğu gibi toplumların yaşaması ve helâki için de sosyal 

kanunlar vardır. Ancak bu kanunlar zorunlu olmayıp Cenâb-ı Hakk’ın iradesine bağlıdır. Kur’an’da tabiat 

kanunları ile sosyal kanunlar arasında bağ kurularak sosyal kanunlara uyulmaması halinde tabiat kanunlarının 

devreye girip helâki hazırladığına işaret edilir. Bkz. DİA, “Sünnetullah” Maddesi.  
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bir milleti geleceğe taşıyacak olanın kusurlarla dolu geçmiş değil; iftiharla dolu bir mazi olduğunu ifade 

ederken Kırım Türklerinin sürgüne uğratılsalar da bu badireden kurtulacaklarını muştular.  

Gerçekten Dağcı, savaş sonrası altmış beş yılını Londra’da yaşamış olsa da, belleğinde ve 

hayalinde hep yurdunda yaşamış ve yurdunu yazmıştır. Onun yurt dediği vatan sevgisi ve dildir. 

Vatanına olan özlemini, dilini ana yurt haline getirerek gideren yazar, Yansılar 2 adlı eserinde “Benim 

durumumda yurt dediğin, gerçekten dilden başka bir şey değildir. Bugüne dek düşünce özgürlüğümü 

koruyabildiysem dille koruyabilmişimdir” der.1 Bu ifadeler, yurdunun toprağını, dağını, bağını, 

denizini, çiçeğini, böceğini, insanını dille yaşayabilmenin imkânını belirtir. Bu imkân yazarın ‘kendi 

olarak kalma’ sorununa getirdiği çözümün bir yansımasıdır. Bu yansımada bir semboller sistemi olarak 

dil, manayı, anlamları yaşatan ruhu yansıtır. Bu ruhla bir millet sadece günlük yaşamını ve ilişkilerini 

sürdürmekle kalmaz, aynı zamanda kazanılmış deneyimlerini bir sonraki kuşağa aktarır. Mana, o dille 

deneyimlenen imajları canlandırır; mümkün olanı düşünmeyi, tasarlamayı ve gelecek olayları tahmin 

etmeyi olanaklı kılar. Daha açık bir ifadeyle, olan ile olması gerekeni karşılaştırma olanağı verir. Bu 

yüzden Dağcı’ya göre “Dilini umursamayan, özellikle yabancı bir ortamda dilini yitiren bir insan, dilden 

daha fazlasını yitirmiştir”2 diyerek, sembollerini ve manasını yitiren insanların, yurdunun insanı 

olamayacağını; hatta içinde yaşadığı ve dilini benimseyip kabul ettiği yabancı milletin de insanı 

olmayacağını haykırır. Bu duruş, onun yurdunu kaybetmemiş, yani kendi öz kimliğine, kültürüne ve 

manasına yabancılaşmamış olduğunu ifşa eder. 

Açıktır ki Dağcı’nın bu özgün duruşu, yurt derdinin esasen bir mana süreci oluşunu, gerçekliği 

tezahür ettiren semboller ile onların temsili sorunu olduğunu idrak etmiş olmasındandır. Bu durumda 

yurt, önce zihinde mana olarak yitirilirse kaybedilmiş olur. Zihinlerde canlı tutulan manalar yaşarlar. Bu 

durumda Kırım'ın yaşatılması için böylesi bir işgale direnmek, tahayyülle manaları yeniden 

canlandırarak ya da diri tutarak mümkündür. O, sürekliliğin ancak dille, manaların muhafaza 

edilebilmesiyle gerçekleşeceğini düşündüğü için, sadece Kırım Halkının dramını anlatmayı değil; aynı 

zamanda onların değerleri, tarihleri, efsaneleri, gelenek ve görenekleriyle birlikte nasıl var olacaklarının 

yolunu göstermeyi dener. Bu girişim, savaşların, sürgünlerin ve acıların ötesinde “insanın en değerli” 

olduğu, yaşananların bir bütün olarak insanlığın acılarını dillendirdiği düşüncesini ifşa eder.  Bu yüzden 

“hatıraları” ya da “yaşananları” eserlerinde okuyucunun belleğine açar. Çünkü ona göre söz konusu 

geçmiş yalnızca Sadık’ın ya da yalnızca Kırımlıların değil, bütün insanlığın hikâyesi, acıları ve 

çektikleridir. Bu insanlık dersini bir hümanizmle açıklamak mümkün değildir. Bu ders derin bir 

bilgeliğin ifadesi, dinin ve kültürün getirdiği terbiyenin yansıması, insan olmanın yükünü taşıyan bir 

faninin (yaşadıklarına dair) anladıklarını seslendirişidir.  

Dağcı eserlerinde Kırım Türkleri hususundaki derin sezgi gücüyle, okuyucuya yaşananlara ve 

yaşanacaklara dair yoğun bir çağrışım yumağı sunar. Anneme Mektuplar’da “Durum ne zaman 

 
1 Cengiz Dağcı, Yansılar 2, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2012, s. 74; İsa Kocakaplan, Kırımın Ebedi Sesi Cengiz 

Dağcı, TEDEV Yayınları, 2019, s. 45. 
2 Cengiz Dağcı, Yansılar 2, s. 74; İsa Kocakaplan, Kırımın Ebedi Sesi Cengiz Dağcı, s. 45. 
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değişecek? Yurdundan, ata mirası topraklarından sürülmüş insanlarımız ne zaman geri dönecekler? 

Tanrı bilir artık. Halkımızın geleceği belli değil, bundan çok daha tehlikeli günler gelebilir. Üstelik savaş 

tehlikesi çanları günler geçtikçe daha bir güçlü çalıyorlar.” diyerek yorgun, yaralı ve bitkin insanlarına 

güçlü olmalarını telkin eder.1 Bu telkin, kültürel düzlemdedir ve düşüncelerine her daim refakat eden 

özlem ve umutlarla doludur. Bu duruş ve duyuş, onun “tarihi devamlılık” fikri etrafında oluşturduğu bir 

kimlik bilincidir. O, bu bilincin köklerinin geçmişe bakarak bulunabileceğini düşünmektedir. Bu 

noktada Kırımlı olmak, coğrafyayla ve ‘kültürle” ilgili bir husustur. Eğer Kırım Türkleri benliklerini 

duyuracak bir dile ulaşılabilirse, bu dilin içerdiği gerçeklik tarih ve millet şuurunu da beraberinde 

getirecektir. Bu yüzden asıl miras, “geçmişte çözülmemiş bir yumak gibi duran hayatımızda” 

bulunmaktadır. Bu, eğer söz konusu ‘hayattaki hikâyeyi anlayabilirsek, ‘kültürün bilinçaltına’ girerek 

kayıp parçaları özen ve yaratıcılıkla seçebilirsek; kimliğimizi inşa edebilir, hikâyemizi sürdürebiliriz’ 

demektir.  

Dağcı, Kırım Türklerinin hikâyesini sürdürebilmek ya da tarihsel yürüyüşünü devam 

ettirebilmek amacıyla eserlerinde “yürüme” eyleminin önemine vurgu yapar. Yürüme, bir milletin 

karakteristiğidir ve onun ruhunu temsil eder. Nitekim Onlarda İnsandı eserinde Kırım Türklerinin 

sürgün edilmesinden sonra yerleşmeye gelen Ruslara atfen, “yürüyüşleri başkaydı” ifadesini kullanır.2 

Ona göre yürümek ya da yolda olmak, bir milletin benliğini oluşturan inşa sürecini temsil eder. Hatta 

yoksulluk, sürgün ve savaş, kahramanların ya da büyük milletlerin uzun yürüyüşünün kaderidir. Bu 

yürüyüş, Kırım Türklerinin gelenek ve göreneklerinde, kutlamalarında, oyunlarında, giyimlerinde, 

kahramanlık destanlarında ve kolektif tarihsel belleğinden süzülerek sonraki nesillere ulaşmış 

değerlerinde tezahür edecek bir yolculuğu seslendirir.3 Bu yolculuk, insanı insan yapan değerleri, 

onların acı tecrübeleriyle yoğurarak  iç dünyada bir yurt oluşturur.  

Dağcı’nın eserlerinde Kızıltaş’tan kopmayla başlayan yurt arayışı, samimiyet ve sahicilik 

ekseninde bir ağıt gibi çokça seslendirilir. Seslendirilen bu arayış ya da yol hikayesinin amacı, 

kendisinden “kurtulmanın” mümkün olmadığı, savaşın bile unutturamadığı geçmişi, yeni “hikâyelerle” 

irtibatlandırarak kendini ve toplumunu inşa etmektir.  Bu yüzden Dağcı’nın ismine bile yabancılaşan 

insanları “hatırlayarak direnmeye”, “Sadık” ve “Haluk” aracılığıyla milletinin köklü tarihini düşünmeye 

sevk etmesi, millet olma yürüyüşünü sürdürmek içindir. Bu yürüyüşü gerçekleştirecek olanlar 

kimliklerini kaybetmemek için dünü, yani çocukluklarını ve gençliklerini hatırlayarak yaşayacaklar; 

hem dedelerinin mezarlarına sahip çıkacak, hem de zamanın durduğu mekândan, yani mezarlıktan 

çıkarak yaşamaya devam edeceklerdir. Yeni nesil bir yandan geçmişin hatalarını düzeltecek, diğer 

taraftan uyanışını gerçekleşecektir.  

 
1 Cengiz Dağcı, Anneme Mektuplar, s. 240. 
2 Cengiz Dağcı, Onlar da İnsandı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2016, s. 205-206.  
3 Recai Özcan, “Cengiz Dağcı’nın Hikâyeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, ed. İbrahim Şahin-Salim Çonoğlu, 

Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2017, s. 18-19. 
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Cengiz Dağcı, bir milletin yürüyüşünü sürdürmesinin onların kim ve ne olduklarını 

bilmelerinden geçtiğinin farkındadır.  Bu yüzden eserlerinde kahramanlarını, vatan ortak paydasında, 

vatana dair bağlılık duygusu ve kader birliğinde Kırımlı, Tatar, Türk ve Müslüman olarak tanımlar. Ona 

göre Kırımlılık, sadece Kırımda yaşayan Tatarlara has bir hususiyete değil; orada yaşayan bütün halkları 

kapsayan ve üst bir kimlik olarak farklılıkları kader birliğinde eriten bir niteliğe işaret eder. Tarların 

yanında, Rum’u, Ermeni’si, Yahudi’si ve Çingene’siyle birlikte yaşayan diğer unsurların hepsi 

Kırımlıdır. “Kırım halkı çeşitli çiçeklerden yapılma bir demettir.”1 Bununla beraber Kırımlılık, gerçek 

sahiplerinin Kırım’sız sürgünde yaşadığı, nüfusunun hemen hemen yarısının bir daha Kırım’ı görmeden 

gözlerini kapattıkları trajedinin de bir adıdır.  

Dağcı'nın Kırım Türklerinin geleceğini kurtarmak için kullandığı bir kavram da Tatarlıktır. 

Tatarlık, toplumsal olarak bir araya gelen, kendine ait kültürüyle diğer gruplardan ayrılan bir alt kimliğe 

işaret eder. İşgale uğramış, sürgüne maruz kalmış, kimliği eritilmeye çalışılmış bir millet olan Kırım 

Tatarları, şartlar ne olursa olsun yaşama mücadelesinden vazgeçmeyen bir milletin müşahhas örneğidir. 

Nitekim Dağcı, Korkunç Yıllar adlı eserinde Tatar milletinin yüzlerce yıllık destansı, büyük, anlı şanlı 

bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu ve gelecekte var olmaya devam edeceğini ifade eder. Ona göre Tatar 

milleti tarihin her devrinde tek vücut halinde yaşamış bir millettir.2 

Hatırlanacağı üzere Tatarlar, uzun bir süre Kırım bölgesinde güçlü bir devlet olarak Ruslarla 

beraber yaşamaya devam etmiş bir millettir. Ruslar, çoğu zaman Tatarlardan korkmuş olmalarına 

rağmen, gücü ellerine geçirdiklerinde onları yok etme girişiminde bulunmuşlardır. Rusların yüz elli 

yıldır Tatarlardan korktuklarını3, onları tamamen yok etmedikçe içlerinin rahat etmeyeceğini düşünen 

Dağcı, yaşanan bunca acılara rağmen Tatarların kuvvetli ve metin olmalarını öğütler. Yazarın bu 

yürüyüşte bir yandan kimlik ve bellek bağlamında bir farkındalık oluşturma çabası, diğer yandan harap 

olmuş yapıtların imgelerini Tatarların belleğine kazıması, onlara varolma çabalarının yollarını gösterme 

amacını taşır. Tatarlar gençlerin kalplerinde yaşayıp nesilden nesile sürüp gidecek bir hatıralar demetine 

sahiptir ve ezilmekten ancak emir veren konuma gelince kurtulacaklardır.4 Tatarları yaşatmak 

duygusuna vurgu yapan yazarın, yaşanan trajedinin sebebini bir avuç kadar kalan halkına bağlaması da 

manidardır. Eğer sayıca çok olsaydılar bütün bu sürgün ve baskın Tatarlara yapılamayacaktı. Ona göre 

Kırım Tatarlarının sayısı savaş öncesi üç yüz bin değil de, söz gelimi iki milyon olmuş olsaydı, Stalin’in 

gözü dönmüş mavi gözlü moloyets’leri tüm bunları yapamayacaktı.5Badem Dalına Asılı Bebekler adlı 

eserinde yazar, sürgünün izlerini ve yarattığı yıkımı unutturmak için, Sadiye Nine’nin rengârenk yapma 

bebeklerini badem ağacının dallarına asmasını bir imaj olarak kullanır. Zira bu imaj, badem ağacının 

çiçekleri kadar çok ve güzel bir olguya gönderme yapar. Bunun anlamı, kesilmiş bir badem ağacı nasıl 

ertesi bahar sürgün veriyor ve çiçekleniyorsa; ne kadar öldürseniz de sürseniz de Kırım Türklerinin de 

 
1 Fazıl Gökçek, “Korkunç Yıllar” ve “Yurdunu Kaybeden Adam” da Gayri Türkler”, s. 93. 
2 Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar, s. 143. 
3 Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar, s. 27. 
4 Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar, s. 149. 
5 İsa Kocakaplan, Kırımdan Londra’ya Cengiz Dağcı, İstanbul, 1998, s. 46. 
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çoğalacakları ve yaşamaya devam edecekleridir. Ona göre Kırım Türkleri mutlaka çoğalmak, nüfuslarını 

arttırmak zorundadır. Varlıklarını korumanın en önemli yolu budur.1 

Tatarlar bütün bu olanları acıyla belleklerinde tutup sabırla eski günlerine dönmeyi beklemek 

zorundadır. Ama Tatarların kini gibi, susması da acı olacaktır. Bu üslup, tarihi devamlılık fikri etrafında 

oluşturan bir kimlik tartışmasının devamı niteliğindedir. Ulus bilincinden çok “ulusal kimlik” arayışı 

içinde olan yazar, bunun ancak geçmişe bakarak bulunabileceğini, mensubiyet ve mesuliyetini bilen 

Tatarların geleceklerinin aydınlık olacağını muştular.  

Dağcı’nın eserlerinde Milletin tarihsel yolculuğunu oluşturan diğer bir kavram Türklük ’tür. 

Soy bağı ve alt kimlik olan Tatarlığı üst kimlikte birleştiren Türklük, coğrafyayla, yani vatan sevgisi ve 

dil bağıyla oluşan bir hususiyettir. Buna göre Kazak, Kırgız, Çerkez, Çeçen, Uygur ve Özbekler üst 

kimlik olan Türklük kimliğinde buluşmaktadır. Bu kimlik, tüm etnik ayrımların sahte olduğunu ileri 

sürer;  denizin parçalanmaz olduğunu haykıran Dağcı, bu gerçeği kalbinde taşıyan herkesin bu milletin 

çocukları olduğunu ifade eder. Eğer Kırım Türkleri benliklerini duyuracak bir dile ya da maneviyata 

ulaşılabilirlerse, bu kimliğin içerdiği tarih ve millet şuurunu da elde edeceklerdir. Nitekim o, bu gerçeği 

Sadık’ın sadece babasının oğlu olmadığını, aynı zamanda bu vatanın, bu toprakların oğlu olduğunu 

beyan ederek seslendirir.  

Dağcı’nın Kırım Türklerinin millet olma yürüyüşlerini oluşturan kavramlarından biri de 

Müslümanlıktır.2 Dağcı kendisi çok dindar olmasa3 da Kırım Tatarlarının İslam dinine mensup 

olduklarını, Tatarların gönlünden “Müslümanlığın” sökülüp atılamadığını; bu yüzden İslam’ın 

Tatarların kimliğinin olmazsa olmaz parçası olduğunu hem hatıratında hem romanlarında sürekli 

vurgular. İslam dini bütün baskılara rağmen Tatar milletinin yaşamlarında etkisini sürdürmüştür. 

Anneme Mektuplar’da Tokal Camii’nin ince minarelerine olan hayranlık toplumun belleğinin uhrevi 

bağlantısına, demir parmaklıkları söküldüğünde annesinin “cenk başlayacak” ifadesi ise, iman ocağının 

sönmemesi için mücadele edilmesi gerektiğine işaret eder.4Dağcı’nın yaşadıklarıyla ve yaptıklarıyla 

barışık, övünmeden, egosuz, kimseye kızmadan, kimseye kin tutmadan, halkına ve vatanına karşı 

sorumluluklarını yerine getirmenin huzuruyla, güzel bir ülkede doğduğu, uzun bir ömür ve yetenekle 

beraber yeteneğini kullanma fırsatı verdiği için Allah’a şükretmesi, esasen dindar bir tutum sergilediğini 

gösterir.5 

Sonuç 

Cengiz Dağcı, Kırım Türklerinin tarihsel yürüyüşünü ‘kendi olarak kalma’ ekseninde bellek ve 

kimlik kavramlarıyla inşa etmeye çalışır. Bir medeniyet üslubu olarak bu bellek ve kimlik arayışı, hayat 

içerisindeki bütün açılışlarda kendisini gösteren, her türlü eylem ve davranışta tezahür eden hususiyetleri 

 
1 İsa Kocakaplan, Kırımın Ebedi Sesi Cengiz Dağcı, s. 61. 
2 İsa Kocakaplan, s. 51.  
3 Cengiz Dağcı, Yansılar 4, s. 59. 
4 Cengiz Dağcı, Anneme Mektuplar, s. 223; 398.  
5Zafer Karatay, “İnsan olarak Cengiz Dağcı”, Bellek-İnsan-Eser Cengiz Dağcı, ed.Emel Kefeli-Nesrin 

Sarıahmetoğlu, s. 71. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

135 

 

içerir. Bu hususiyetler, coğrafyayı oluşturan Kırımlılık, soy bağından gelen Tatarlık, dil bağıyla tüm 

semboller ve anlam haritalarını oluşturan Türklük sentezi ve nihayetinde yüzlerce yıllık tarihsel köküyle 

dindir. Dağcı’nın bu arayışı, büyük ölçüde anlamlandırma, idrak ve hatırlama sacayağı üzerinde, geçmiş 

ve gelecek arasında hatıralarla bağ kurar. Mekândan, kültürden, türküden izler ve işaretler devşiren 

yazar, her seferinde yeniden Kızıltaş’ı, Gurzuf’u, Akmescit’i hatıralarla inşa eder. Kültüre demir atan 

bellek, hatıralarla canlanır ve sadece bireysel bellekleri değil, aynı zamanda kolektif bir belleği de inşa 

etmeye yol alır. Âlim Aydamak’lar, Musa Mahmut’lar, İbrahim Veli’ler, Gaspıralı İsmail’ler, Yantıkçı 

Pehlivan’lar ancak yaşayanlar ile yaşatılır ve yükseltilir. Yazarın bu siyaseti, romantik bir özlemden çok 

ötede, belleğin kültüre, mekânlara, ölülere, türkülere, giysilere demir atmasına; geçmişin şimdiyi ve 

geleceği oluşturmasına ya da gerçekliğin içimizde yaşamasına yapılan bir vurgudur. Kırım Türklerine 

değer ve anlam veren bu arayış, onların ait oldukları yere muhakkak bir gün dönmeleri; dönmeseler bile 

vatanlarını, kimliklerini ve belleklerini asla unutmamaları gerektiğinin yankısıdır.1 Zira dava/mız 

basittir: Kırım Türkleri olarak yaşamak hakkımızdır.  
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NURETTİN TOPÇU’NUN HAREKET FELSEFESİ VE NEŞET ERTAŞ 

TÜRKÜLERİNDE SÖZ VARLIĞI 

Dursun ŞAHİN1 

Özet 

“Anadolu romantizminin, dinî temel ve ruhu tasavvufta barınan İslâm; ahlâkı aşk ve fedakârlık; 

sanatının temeli Anadolu’nun destanları, masalları ve halk türküleridir.” diyen Topçu, hareket 

felsefesini de “Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım.” şeklinde 

özetlemektedir. Neşet Ertaş da “İkilik noktası çıksın aradan / Birdir Allah adı hoş değil midir ? / İnsanları 

bir yaratmış Yaradan / İnsanlar hep bir kardaş değil midir ?” örneğinde de görüldüğü gibi aynı felsefeyi 

dizelere aktarmış, sazıyla dillendirmiştir.  

Sevgisi olmayanın hakikate ulaşamayacağını vurgulayan Topçu, millet ruhuna hayat getirecek nesillerin 

inanmayı ve sevmeyi öğrenmesini ister. “Bu dünyada başka bir şey istemem / Bir gönül alıcı sözü 

beklerim / Büsbütün bu dünya al senin olsun / Bir tatlı dil güler yüzü beklerim” diyen Neşet Ertaş’ın 

eserlerinin önemli bir kısmı sevgi üzerinedir.  

Topçu eserlerinde akıl, düşünce, hakikat, bilmek gibi kavramlara sıklıkla yer vermekte, okuyucusunu 

düşünmeye, akletmeye, hakikati arayıp bulmaya çağırmaktadır. Anadolu irfan geleneğinin 

simgelerinden Neşet Ertaş da “Bir anadan dünyaya gelen yolcu / Görünce dünyaya gönül verdin mi? / 

Kimi böyü kim böcek kimi gul / Marak edip heç birini sordun mu? / Bunlar neden nedenini sordun mu?” 

dizelerinde olduğu gibi birçok türküsünde dinleyicisinin dünyayı sorgulaması gerektiği üzerinde durur.  

Toplumlar, geçmişe ait değerlerini birtakım kültürel unsurları aracılığıyla yarınlara aktarırlar. Bu 

aktarım araçlarından biri de türkülerdir. Bu çalışma, özelde Neşet Ertaş türkülerinin söz varlığı ile 

Nurettin Topçu’nun hareket felsefesi üzerine inşa edilmekle birlikte, genelde sözlü kültürle yazılı 

kültürün derinde birbiriyle ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilecek olan çalışmada öncelikle her iki isimden doküman 

tespiti yapılacak, dokümanlar içeriklerine göre sınıflandırılacak, ardından Topçu ve Ertaş’ın 

eserlerinden, düşüncelerinden hareketle aralarındaki felsefi bakışın ortaklığı ya da zıtlığı irdelenerek, 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, hareket, felsefe, Neşet Ertaş, türkü, söz varlığı 

 

NURETTIN TOPÇU'S PHILOSOPHY OF MOVEMENT AND HIS VOCABULARY 

IN NEŞET ERTAŞ'S FOLK SONGS 

 

Abstract 
Topçu, who says “the religious basis and spirit of the Anatolian romanticism are the Islamic morals 

which shelter in sufism, love and sacrifice; while the basis of the Anatolian art are epics, tales, and folk 

songs”, summarizes his philosophy of movement as “I am moving and thinking, I love the oneness, then 

I exist”. Likewise, Neşet Ertaş, as can be seen in these lines “İkilik noktası çıksın aradan / Birdir Allah 

adı hoş değil midir ? / İnsanları bir yaratmış Yaradan / İnsanlar hep bir kardaş değil midir ?”, narrated 

the same philosophy in his poetry and expressed it with his baglama. 

Topçu, who emphasizes that nobody can reach the truth without love, wants the generations who will 

revitalize the spirit of the nation to believe and love. A big number of the works of Neşet Ertaş who says 

“Bu dünyada başka bir şey istemem / Bir gönül alıcı sözü beklerim / Büsbütün bu dünya al senin olsun 

/ Bir tatlı dil güler yüzü beklerim” are about love. 

Topçu often mentions concepts such as mind, thought, truth, and to know in his works and recommends 

his readers to think, look for and reach the truth. Similarly, Neşet Ertaş, who is one of the important 

images of the wisdom tradition in Anatolia, stresses the necessity for his audience to question the world 

in most of his folk songs, one of which goes like this “Bir anadan dünyaya gelen yolcu / Görünce 

dünyaya gönül verdin mi? / Kimi böyü kim böcek kimi gul / Marak edip heç birini sordun mu? / Bunlar 

neden nedenini sordun mu?”. 

Communities pass on their values of the past to next generations through various cultural factors. One 

of these cultural factors is folk songs. This study, on one hand, is specifically based on the vocabulary 

in Neşet Ertaş folk songs and the movement philosophy of Nurettin Topçu; on the other hand, in general 

terms, it aims at revealing the profound relation between oral culture and written culture. In this study 

which will be carried out by using the method of document analysis, firstly documents from these two 

figures will be determined, they will be classified according to their contents, and then evaluated by 
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analyzing the differences or similarities between the two philosophical approaches on the basis of 

Topçu’s and Ertaş’s works and views. 

Key Words: Nurettin Topçu, philosophy of movement, Neşet Ertaş, folk song, vocabulary 

 

Giriş 

Güzel sanatların bir kolu olan edebiyatın temel ögesi dildir. Dilin, diğer bilim dallarının da 

anlatım aracı oluşu nedeniyle edebiyat; felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya, ekonomi gibi pek 

çok bilim dalıyla ilişkili görülmüştür. Bu ilişki sadece anlatım aracı olan dile de bağlı değildir çünkü 

sosyal bir varlık olan insanın duygu, düşünce ve hayal dünyasına ayna olan edebiyatın, kişinin içinde 

bulunduğu ruhsal durumu ortaya koymada psikolojiden, içinde yaşadığı sosyal çevreyi incelemede 

sosyolojiden, yazarın düşünce dünyasını algılamada felsefeden bağımsız düşünülmesi mümkün 

görünmemektedir.  

Bu bağlantılar ışığında soyut bir düşünce sistemi olan felsefe ile edebiyat ilişkisine bakıldığında, 

her iki alanda da hammadde olarak insan işlendiği görülür. Felsefe ve edebiyatta önceliğin insan 

olmasının yanı sıra düşünme ve ortaya yeni bir şey çıkarabilme gibi bir amaç da bulunmaktadır.  

Felsefe ve edebiyatın birbirinin zıddı olmadığını, her ikisi arasında bir bağ olduğunu savunan 

Taşdelen (2011), bu iki alanı, insanın kendi varoluşunu açığa vurduğu, görünür ve algılanır kıldığı iki 

farklı ifade alanı (s.104) olarak ifade eder. “Onlar birbirinden farklı alanlar olmalarına karşın 

benzeştikleri, kesiştikleri, iç içe geçtikleri, birbirlerine karıştıkları noktalar da vardır. Taşdelen’in (2011) 

“Edebiyattaki felsefe” edebiyatın felsefeye, “felsefedeki edebiyat” ise felsefenin edebiyata yaklaştığı 

noktalara atıfta bulunan ifadelerdir. Felsefe ve edebiyat, insani bütünlüğü yansıtır.” (s.104) şeklindeki 

değerlendirmesi de edebiyat felsefe ilişkisinin boyutunu göstermesi açısından önemlidir.  

Felsefe ile edebiyat arasındaki ilişkiyi dil merkezli değerlendiren Koç (2015) da “İnsan 

varoluşunun asli bir unsuru ve kültürün bir aynası pozisyonundaki dilin, kültürün her ögesi için olduğu 

gibi felsefe ve bir sanat dalı olan edebiyat için de önemi reddedilemez. Gerek felsefe gerekse edebiyat, 

anlatım aracı olarak sözcükleri kullanır. Ancak bu iki alanın dile yönelik yaklaşımlarının, dili 

kullanımlarının benzer olduğu anlamına gelmez. Çünkü dilden anlaşılan ve dil diye kabul edilen şey 

disiplinlere göre her zaman farklılık gösterir. İnsan varoluşunun kendini ifade etmesinin iki farklı tarzı 

olan felsefe ve edebiyatın dili kullanımları da farklıdır.” (s.107) şeklindeki yaklaşımıyla her iki alanın 

ifade tarzı bakımından birbirlerinden farklılaştıklarını vurgular.  

Nurettin Topçu ve Hareket Felsefesi 

Rus yazar Gonçarov’un aynı adlı romanının kahramanı olan Oblomov, tembel, hiçbir şey 

üretmeyen, her şeyi boş veren, hazırcı, ukala, yerinden kıpırdanmaktan bile kaçan, bezgin, halsiz, 

kötümser bir karakterdir. Üstelik Oblomov’un tembelliği yalnızca fiziksel değildir. Ruhsal açıdan da 

tembel bir kişiliğe sahip olan Oblomov, sürekli kararlar alır ve kararlarını uygulamak için herhangi bir 

girişimde bulunmaz (Gonçarov, 2019). 1812-1891 yılları arasında yaşayan İvan Gonçarov’un insanın 

durağanlığına, tembelliğine yaptığı bu gönderme, Batıda Maurice Blondel’in hareket felsefesiyle yeni 

bir boyut kazanmıştır.   
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Gündoğan (2016) hareket felsefesini, Maurice Blondel’in (1861–1949) 1893’te doktora tezi 

olarak savunduğu L`ACTION adlı eserde esasları ortaya konulmuş ve daha sonra gelen eserleriyle de 

işlenmiş bir felsefe olarak ifade eder ve Blondel’in Hareket Felsefesiyle yapmak istediğinin, insanın 

tabiî olarak yöneldiği tabiat-üstüne ruhun bir faaliyetiyle ulaşmak ve irade ile hareket sayesinde tabiat-

üstüne ulaşmanın nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermek (s.27, 28) olduğunu belirtir.  

1928 yılında Fransa’ya eğitim amacıyla giden Nurettin Topçu, burada felsefe hocası ve Blondel 

mektebine mensup Jacques Paliard vasıtasıyla (Kara, 2013: 24, 25) Maurice Blondel ile tanışmış ve 

Blondel’in hareket felsefesinden etkilenmiştir.  

Hareket felsefesini ülkemize tanıtan isim olan Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye adlı eserinde 

hareket felsefesinden bahsederken şu cümleleri kurmuştur (Topçu, 2013b: 25): “Varlık olmaksızın 

herhangi bir âlem tasavvur etmek nasıl gülünçse, hareket hadisesini yok sayarak insanı düşünmek de 

öylece abestir. O, varlığımızın her an yenilenmesi ve kendi kendisini, daima sonsuzluğa yöneltme 

isteğiyle yeniden yaratmasıdır.” Bu cümleler hareket felsefesinin özeti niteliğindedir. Topçu’nun 

(2013b), “Hareketin bizzat kendisine gönül vermeyerek onun devşirilecek yemişlerini düşünmek, fayda 

sağlayıcı gayeyi gözetmek, hareketin iflasıdır.” (s.25) şeklindeki sosyal gönderme ve aynı zamanda 

kaygı içeren ifadesi de faydacı yaklaşıma karşı duruşunu göstermektedir.  

Güven (2016), hareket felsefesinin basit bir kıpırdanma veya zaman ve mekân içinde yer 

değiştirme olmadığını kavrayabilmek için öncelikle “merhamet”, mesuliyet”, “hürriyet” ve “isyan” 

kavramlarının ne olduğunu ortaya koymak ve hareketi bu kavramlar ile birlikte düşünmek gerektiğini 

(190) söylerken, Topçu’nun söz varlığına dair ipuçlarını da vermiş olur. Ayrıca Kurt da Nurettin 

Topçu’ya göre ahlak düşüncesinin temel kavramlarını şu şekilde gruplandırır (Kurt, 2014: IV):  

1. İsyan Düşüncesi 

2. İrade Düşüncesi 

3. İnsan Düşüncesi 

4. Mesuliyet (Sorumluluk) Düşüncesi 

5. Hürriyet (Özgürlük) Düşüncesi 

Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası”, “Yarınki Türkiye”, “Var Olmak”, “Varoluş Felsefesi 

– Hareket Felsefesi” gibi hareket felsefesine dair önemli ipuçları içeren eserlerine bakıldığında da 

düşünce dünyasını oluşturan temel söz varlıkları şu şekilde sıralanabilir:  

1. Var olmak, inanmak ve sevmek 

2. Bilmek 

3. Gerçeği bilmek 

4. Aşkın halleri 

5. Ölüm ve sırrı 

6. Zulüm ve düşman 

7. Günah 

8. Affediliş 
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9. Benlik 

10. Kuvvet 

11. Hürriyet 

12. Yalan 

13. Dostluk 

14. Iztırabın manası 

15. Dua 

16. Namus 

17. Düşünmek 

Topçu’nun hareket felsefesinin merkezinde cemiyet içindeki insan vardır ve yukarıda yer alan 

kavramlardan da görüleceği üzere bu insan; isyan eden, hürriyetinin peşinde olan, duaya sığınan, 

Topçu’nun (2013a) ifadesiyle, kin ile hasedin kullandığı (s.77) yalana başvurmak, yine Topçu’nun 

(2013a) deyişiyle “dünya güzelmiş, çünkü o büyük Dost güzel” (s.81) diyeceği dostun arayışında olmak 

gibi birçok farklı niteliği bünyesinde taşımaktadır.  

Halk Edebiyatında Türküler ve Halk Ozanları 

Halkın ortaklaşa meydana getirdiği sözlü ürünlerin oluşturduğu halk edebiyatı, hayatın içinde 

ne varsa onu edebi ürünlerine aktarmıştır. Güzel ve Torun (2003) da bu edebiyatın işlediği konuları 

itibariyle, halkın dilini, duygu ve düşüncelerini, zevkini, milli ve dini inançlarını esas alarak halk-

cumhur sentezinde her zümreye hitap ederek bütünleştirici-birleştirici bir rol oynadığını (s.14) ifade 

etmektedirler.  

Halk edebiyatının eğitici yönüne dikkat çeken Akkaya (2010) da halk edebiyatının kaynağını 

halktan alan bir edebiyat olduğu için eserlerinde halkı eğitmek yönünde eğitim unsurlarını içinde 

barındırdığını (s.89) vurgular.  

Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türlerinden biri olan türküler, genellikle anonim olsa da 

isimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri türküler de vardır. Hayata dair ne varsa türkülerde konu 

olarak yer alabilmektedir. Aşk, ayrılık, ölüm, gurbet, tabiat, kahramanlık, güzellik en çok ele alınan 

konularıdır. Ait olduğu toplumun kültürel özelliklerini yansıtmasıyla da ayrı bir yere sahip olan türküler, 

bu yönüyle de toplumun kimliğini oluşturan kültürün dışavurumu olarak nitelendirilebilir. Anadolu 

insanının acıları, sevinçleri, vatan ve insan sevdaları, kahramanlığı, sağlam karakteri, ince ve derin bir 

duygu ile türkülerde ifade edilmekte, türküler sayesinde söylendiği dönemin ruh hali, duygu ve düşünce 

dünyası açığa çıkarılabilmektedir.  

Türk Halk Müziği’nin üretilmesi ve iletilmesinde önemli kaynaklardan birinin de halk ozanları 

olduğunu belirten Kınık (2011), halk ozanlarının türkü gibi kültürel ürünleri gittikleri yerlere 

taşımalarının yanında gittiği yerlerde öğrendikleri, toplumsal olayları ve bilgileri de bir tür haberci gibi 

bir başka yere aktaran kişiler olduklarını, bu durumun da yine halk müziğinin ozanlık geleneğine 

sunduğu imkânlarla gerçekleştiğini vurgulamaktadır (s.142).  
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Neşet Ertaş Türkülerinde Söz Varlığı 

Halk ozanlığı geleneğinin simge isimlerinden biri olan, Yaşar Kemal’in “Bozkırın Tezenesi” 

olarak adlandırdığı (Yılmaz, 2017: 7) Neşet Ertaş, Anadolu kültür ve medeniyetinin önemli 

merkezlerinden biri olan Kırşehir’in yetiştirdiği simge isimler arasında yer almaktadır.  

Kırşehir halk müziğinin oluşumunda Kırşehirli halk müziği sanatçılarının yanında Abdal 

müziğinin Kırşehirli ustalarının katkılarına dikkat çeken Şentürk ve Afacan (2008), düğünlerde çalgı 

çalarak geçimlerini bu yolla temin eden Abdalların halk müziği kültürünün zenginleşmesini 

sağladıklarını ve bunu kuşaklar boyu sürdürerek köklü bir halk müziği birikimi oluşturduklarını (s.1572) 

vurgular. Tokel’e (2018) göre de Neşet Ertaş herkes gibi çalıp söyleyen sıradan bir sanatçı olmadığı gibi 

onun temsil ettiği Halk müziği geleneği de tarihi kültürel sosyal ve müzikal açıdan önemli zenginlikleri 

bünyesinde barındıran köklü bir gelenektir (s.20, 21). Neşet Ertaş’ın;  

Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim 

İnsanı insandan ayırt etmedim 

Gönülleri kırıp can incitmedim 

Bir Garip sazımı çaldım gidiyo'm (Parlak, 2013: 347) şeklindeki bozlağı da yaşam felsefesinin 

özeti gibidir.  

Neşet Ertaş’ın toplam türkü sayısı net değildir. Bunun nedeni, bütün eserlerini kayıt altına 

almamış olması ve son nefesine kadar yeni eserler üretme çabası içinde oluşudur (Parlak, 2013: 307). 

Neşet Ertaş tarafından seslendirilen ve 145 adedinin sözü, müziği kendisine ait olan tespit edilmiş 293 

türkünün söz dağarcığı incelendiğinde Ertaş’ın her şeyden önce yalın bir anlatımı tercih ettiği görülür. 

Türküleri yediden yetmişe herkesin anlayabileceği bir niteliğe sahiptir. Parlak, bu yalınlığa dair, 

“Abdalların tıpkı bir kültür, dil ve sanat misyoneri tavrında çağlar boyu sergiledikleri geleneksel tutuma 

sıkı sıkıya bağlı kalarak, ödün vermeden sürdüren Neşet Ertaş da güçlü ezgilerle bezediği şiirlerini 

içeren türkülerinde Türk halk dilinin yalınlık içine gizlenmiş zengin ve bir o kadarda derinlikli 

özelliklerinin en ince örneklerini sergilemiştir. Tatlı konuş dinlesinler sözünü anlayışı ve Türkçe, açıkça, 

mertçe düsturu içerisindeki ifadesi halk yaşantısının abartıdan uzak içtenliği ile dolu söylemleri onun 

ruhları okşayan tatlı dili ve benzersiz müziğine ilişkin vazgeçilmezliğinin sırlarındandır.” (Parlak, 2013: 

159) değerlendirmesini yapmaktadır. Parlak, bu yalınlığı Ertaş’ın toplumu eğitme kaygısına bağlar ve 

“Toplumcu tavır içerisinde dile getirdiği şiirlerinde her durumu ve her olguyu toplum adına irdeleyen, 

eleştiren, öneriler sunan Ertaş; buradan bireye ulaşarak onu etmeyi amaçlar.  Ertaş vermek ya da 

anlatmak istediklerini en yalın ve anlaşılır biçimde iletmeye çalışır. Ona göre insanlar doğduğunda 

bilgisizdirler. Ariflik ise uzun bir zaman içerisinde zor kazanılan bir şeydir. Bu nedenle cahilleri eğitmek 

için dünyaya gelmiş ariflerin sözlerini buna göre, en anlaşılır biçimiyle ve içerisinde hiçbir giz 

saklamadan, açık bir biçimde söylemeleri gereklidir.” (Parlak, 2013: 167) sözleriyle dili kullanmadaki 

bilinçli tavrına dikkat çeker.  

Türkçe, temel söz varlığı, yabancı dillerden alınma sözcükleri, kalıplaşmış sözler, deyimler, 

atasözleri terimler, kalıp sözler (İlişki sözleri), tekrar öbekleri ve argo gibi unsurlarıyla oldukça zengin 
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bir dildir. Neşet Ertaş türküleri bu unsurların her biri için ayrı bir araştırma konusu olabilir. Bu çalışmada 

türkülerde yer alan kavramlar, sıklıklarına göre sıralanarak Topçu’nun düşünceleriyle karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilecektir. Ertaş’ın türkülerinde en fazla kullanılan sözcükler kullanım sıklıklarına göre 

şu şekilde sıralanabilir:  

1. Aşk, sevgi, muhabbet 298 kez 

2. Gönül    213 kez 

3. Dünya    212 kez 

4. Garip    186 kez 

5. Hak, Allah   184 kez 

6. İnsan    71 kez 

7. Gurbet    71 kez 

8. Biz    70 kez 

9. Ana    67 kez 

10. Ayrılık    51 kez 

11. Tatlı    41 kez 

12. Canan    39 kez 

13. Baba    38 kez 

Yılmaz (2017) da “Neşet Ertaş’ın Gönül Dünyası” adlı çalışmasında dünya, insan, güzellik, tatlı 

dil-güler yüz, muhabbet-sevgi, çile, sevda-aşk, gönül, gurbet, ayrılık, birlik-beraberlik, anne, baba, ölüm 

(s.15) kavramlarını sıralar.  

Temel düşüncesini “Felsefem, insanlara iletmek istediğim tek şey insan sevgisidir. Sevgi, sevgi, 

yine sevgi. Benim türkülerim hep sevgi, saygı, gardaşlık, birlik ve beraberlik üstünedir. Sen karşındakini 

sev, o seni sevmezse sevmesin. Her şeyden evvel bana sorsalar uzağa gitmeye gerek yok. İnsanlar 

kendini bilse yaratıldığını bilir. Yaratıldığını bilince de Yaradanı’nı bilir. Yaradan’la öz öze, yüz yüze, 

göz göze, el ele, dil dile olur. Hakk’ı uzakta aramaya ne gerek kalır…” (Yılmaz, 2017: 49) şeklinde 

ortaya koyan Ertaş’ın türkülerinde yer alan sevgi, Topçu’nun felsefesiyle de örtüşmektedir. Kurt’a 

(2014) göre Topçu’da sevgi sözcüğü daima kendine aşk kavramı içinde yer bulur. Sevgi başta Allah 

sevgisi olmak üzere, yaratılanı Yaratan için seven bütün kâinatın sevgisine dönüşür. Sevginin kaynağı 

Allah’tır. Dolayısıyla bu sonsuz kaynaktan taşan sevgi bütün varlığı kuşatır. Ancak inananlar sevgi 

sahibi oldukları için ona inanmış olurlar (s.69).  

Ey aşık sen ne sual eyle'n benden 

Gül yüzlü cananın bir kuluyum ben 

Bir Mecnun misali aşkın çölünden 

Saçları Leyla'nın Mecnun'uyum ben 

 

Seni beni yaradan bir değil midir 

Gerçeklerin kavli sır değil midir 
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Allah cümlemize yar değil midir 

Ondan başkasını ne bileyim ben (Parlak, 2013: 534) 

. . .  

Aşkın ateşine yandım alıştım 

Bu ateş içinde aşkla tanıştım 

Doğru mu yanlış mı deyip danıştım 

Sevgisiz Hakk'a kul olmuyor canım (Parlak, 2013: 398, 399) 

. . .  

Muhabbettir yerin göğün direği 

Aşkı olmayanın yanmaz yüreği 

Muhabbetle yakın eden yırağı 

Hak muhabbettendir muhabbet Hak'tan 

Dost canım dost (Parlak, 2013: 402) 

Örneklerden de açıkça görüleceği üzere her iki isimde de sevgi, aşk, muhabbet sözcükleri 

Yaratan’a ulaşmada bir araç, bir yol niteliği taşımaktadır.  

Neşet Ertaş denilince ilk akla gelen eserlerinden biri olan “Gönül Dağı” türküsünün sözlerinden 

de anlaşılacağı üzere Ertaş, Yunus Emre gibi, “gönül” sözcüğünü tasavvuf boyutunda dile getirmektedir.  

Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül 

Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül (Tatçı, 1990: 173) 

diyen Yunus Emre nasıl gönlü merkeze koymuşsa Ertaş da kendini gönül yapmaya adamıştır.  

Gel Garib'im gülelim 

Gönülü Hak bilelim 

Bundan iyisi yoğmuş 

Sevelim sevilelim (Parlak, 213: 472) 

. . .  

Gönül gönülü avudur 

Gamın' kederin' dağıdır 

Gönül Allah'ın evidir 

Girici ol çıkan olma 

 

Garib'im gönülün kulu 

Gönüldedir Hakk'ın yolu 

Her gönülde kudret balı 

Tadıcı ol bıkan olma (Parlak, 213: 569) 

. . .  

Sevgi dünyasına yalan giremez 

Gönülden sevmeyen Hakk'a eremez 
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Bakar ama perdelidir göremez 

Perdeyi kaldıran sevgidir sevgi (Parlak, 213: 382) 

Kara’nın (2016), “. . . bir hareket adamı olarak “yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül 

verecek, sabırlı ve azimli, lâkin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri olacak” 

idealist bir nesil yetiştirmek için çaba göstermesi, Anadolu romantizmini öne çıkaran bir edebiyat 

anlayışına rağbet göstermesi… hayatını tamamen dolduran bu çabalar çok taraflı inşa ameliyesinin 

birbiriyle irtibatlı parçalarıdır (s.17).” tespitinde de görüldüğü üzere, Ertaş ve Topçu, gönülde de 

müşterek görülmektedir.   

Neşet Ertaş’ın türkülerinde en fazla kullandığı sözcüklerden biri de dünyadır. Ertaş, dünyayı da 

boşluğu, gelip, geçiciliği bağlamında ele alışıyla hem tasavvufla hem de Topçu’yla ortaklık gösterir.  

Ah şu yalancı dünyada 

Gülem dedim gülemedim 

Garip gönlümün yarini 

Bulam dedim bulamadım 

Dağlar sana kar mı yağdı (Parlak, 2013: 313) 

. . .  

Şu gönül bağının gülü solalı 

Bütün umutlarım hayal olalı 

Şu fani dünyaya geldim geleli 

Gülmüyor şu yüzüm gamdan sevdiğim (Parlak, 2013: 517) 

. . .  

Bu dünyada başka bir şey istemem 

Bir gönül alıcı sözü beklerim 

Büsbütün bu dünya al senin olsun 

Bir tatlı dil güler yüzü beklerim (Parlak, 2013: 357) 

Kurt (2014) da Topçu’ya göre insanın hayallerle dolu bir dünyada misafir olduğunu, şekilleri 

hayal, sesleri hayal, kuvvetleri birer vehim olan varlıkların hayal olan dünyasında yaşadığını (s.132) 

aktarmaktadır.  

Neşet Ertaş’ın mahlas olarak da tercih ettiği bu sözcük, türkülerde dünyadan muradını 

alamayanlar için kullanılmıştır. Topçu, doğrudan söz dağarcığında garip sözcüğüne yer vermemişse de 

Anadolu insanının içinde bulunduğu çaresizliğin çözümü için “Anadolu-İslam Birliği” tezini 

savunmuştur. 

Gurbet elde garip olan Garib'im 

Derdin deryasına dalan Garib'im 

Sevdiğinden ayrı kalan Garib'im 

Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar (Parlak, 2013: 359) 

. . .  
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Gurbet ellerinde Garip olanın 

Yarin aşkıyınan derde dalanın 

Yanılıp da yardan ayrı kalanın 

Her günü her anı zar imiş meğer (Parlak, 2013: 380) 

. . .  

Ey garip gönüllüm dertli yoldaşım 

Niye belli değil baharın kışın 

Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın (Parlak, 2013: 389) 

Ertaş’ın birçok türküsünde Hak, Allah sözcükleri geçmektedir.     

İnsan isen Hakk'a çevir özünü 

Balçık isen turab eyle yüzünü 

Aşıklar Hak için çalar sazını 

Bilmiyorsan bunu bil sofu baba (Parlak, 2013: 556) 

. . .  

Sevip sevilmesi gayet tatlıdır 

Garib'im sevgiler farklı farklıdır 

O Hak ruhumuzla irtibatlıdır 

Sır etmiş kendini bilmemek için (Parlak, 2013: 459) 

. . .  

Şüphesiz Allah'ın gökler ve yerler 

Garib'im biliyor sağırlar körler 

Arayan Mevla'sın bulurmuş derler 

Arayıp kendini bulmakta insan 

Tanıyıp kendini bilmekte insan (Parlak, 2013: 418) 

Topçu’ya göre merhamet, Allah’la ansızın vaki olan buluşma halidir (Topçu, 2013a: 34). 

Ertaş’ın türkülerinde de Hak için yaşama ve Yaratan’ı arayıp, bulma arzusu hakimdir.  

İnsandan doğanlar insan olurlar 

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar 

Hepisi de bu dünyaya gelirler 

Ana Hak'tır sen bu sırra erdin mi (Parlak, 2013: 349) diye soran Ertaş, insan olmanın, anaya 

değer vermenin, Hakk’ı bilmenin önemini vurgular.  

Sonuç 

Farklı disiplinler içinde, yaşadıkları toplum için çabalamış biri düşünce diğeri müzik adamı olan 

iki ismin eserlerinde yer bulan anahtar sözcüklerden hareketle hazırlanan bu çalışma, Nurettin Topçu ve 

Neşet Ertaş’ın söz varlığını irdelemeyi amaçlamıştır.  

Çalışmada, Topçu’nun hareket felsefesini oluşturan temel kavramların farklı bir boyutta Neşet 

Ertaş’ın türkülerinde de yer bulduğunun örnekleriyle ortaya konulması amaçlanmıştır.  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

146 

 

Topçu'nun hareket felsefesinin özünü merhamet, mesuliyet, hareket ve hürriyet kavramları 

oluşturur. Çıkarsız merhametle dolan ruh, kendi dışındaki varlığın mesuliyetini de hisseder. Mesuliyet 

duygusu ile yapılan hareket de insanın hür olmasını sağlar. Bu durum tasavvuftaki gibi adım adım 

Allah'a doğru bir yükseliştir. Ertaş’ın türkülerinde de Yunus gibi yaratılanı sevmek, doğruluğa sarılmak 

ve Hakk’a ulaşmak esastır.  

Her iki ismin söz varlıkları da söylemleri de oldukça naiftir. Topçu da Ertaş da sözcüklerini, 

cümlelerini tartarak seçmişlerdir. İçinde bulundukları dönemin sıkıntılarını dile getirirken, çözüm odaklı 

bir yaklaşım sergiledikleri de açıkça görülmektedir.  

Disiplinler arası bir değerlendirme çabası olan bu çalışma, daha faklı isimler ya da disiplinler 

üzerinde de gerçekleştirilebilir. Edebiyatın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, Ziya Gökalp’in “halka 

doğru” ilkesi, bu tarz çalışmaların gerekliliğini ve önemini açıkça ortaya koymaktadır.  

Kaynakça 

Akkaya, N. (2010).  Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Halk Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 

Fakültesi Dergisi, Sayı 27, s.88 -100.  

Gonçarov, İ. A. (2019). Oblomov (Çeviren: Ergin Altay), 5. Baskı, Ankara: İş Bankası Yayınları.  

Gündoğan, A. (2016). Topçu ve Hareket Felsefesi. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü 

Dergisi, (4), 24-37.  

Gündoğan, A. O. (1999). Edebiyat ile Felsefe İlişkisi Üzerine, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Sayı: 1 Cilt: 40, s. 195-203.  

Güven, A. (2016). Kısakürek'in "Aksiyon"undan Topçu'nun "Hareket"ine: Mukayeseli Bir Okuma 

Denemesi, Muhafazakâr Düşünce, Sayı 47, s. 181-200.  

Güzel, A., Torun A. (2003). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A. 

Ş.  

Kara, İ. (2013). Nurettin Topçu Hayatı ve Bibliyografyası, İstanbul: Dergâh Yayınları.  

Kara, İ. (2016). Ahlâk Davasına ve Muallimliğe Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu, Temaşa Erciyes 

Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Sayı 4, Cilt, s. 6 – 23.  

Kınık, M. (2011). Bir İletişim Aracı Olarak Türk Halk Müziği ve Türküler, Erciyes İletişim Dergisi 

“akademia”, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, s.136-150.  

Koç, E. (2015). Felsefe ve Edebiyat, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 15 (1), 

s. 105-117. 

Kurt, H. (2014). Nurettin Topçu’nun Düşüncesinde Temel Felsefi ve Ahlaki Kavramlar, T.C. Harran 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi 

Bilim Dalı, Şanlıurfa (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  

Parlak, E. (2013). Garip Bülbül Neşet Ertaş Hayatı-Sanatı-Eserleri (2 Cilt), İstanbul: Demos Yayınları.  

Pattabanoğlu, F. Z. (2015). Seneca’da Felsefe ve Ölüm, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi Yıl: 2015/2, Sayı:22, s.137-158. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

147 

 

Şentürk, N., Afacan, Ş. (2008). Türk Halk Müziğinde Kırşehirli Bir Usta: Neşet Ertaş, I. Uluslararası 

Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir, Cilt-III, s. 1569-1579.  

Taşdelen, V. (2011) Edebiyattaki Felsefe Felsefedeki Edebiyat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 21, s.107-127. 

Tatçı, M. (1990). Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.  

Tokel, B. B. (2018). Neşet Ertaş Kitabı (2. Basım), İstanbul: Kapı Yayınları.  

Topçu, N. (2011). Varoluş Felsefesi Hareket Felsefesi (9. Baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları.  

Topçu, N. (2013a). Var Olmak (10. Baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları.  

Topçu, N. (2013b). Yarınki Türkiye (9. Baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları.  

Topçu, Nurettin (2013c), Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları (9. Baskı), İstanbul. 

Vatandaş, S. (2017). Felsefenin Kadim Bir Konusu Olarak Ahlâk ve Ahlaki Eylemin Amacı Olarak 

“Mutluluk”, Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim 

ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(7) 2017, s. 1-9.  

Yılmaz, M. (2017). Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın Gönül Dünyası, Konya: Nüve Kültür Merkezi 

Yayınları.  

  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

148 

 

AHİ EVRAN’IN YAŞAMI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR VE YAKLAŞIMLAR 

Ertuğrul GÜREŞCİ1 

Özet 

Tarihi şahsiyetlerin yaşamı ile ilgili çeşitli tartışmaların, akademik çevrelerce yapılması oldukça 

doğaldır. Çünkü bu şahsiyetlerin yaşamları aynı zamanda, dönemleri ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasi 

ve kültürel değerlerinin de anlaşılmasına neden olabilmektedir. Böylece, konu sadece bir yaşam 

öyküsünü değil aynı zamanda bir değer ölçüsünü de anlama ile özdeşleştirilebilecektir. Bu 

tartışmalardan somut sonuçların çıkarılması, sadece bir bilgi elde edinme değil aynı zamanda kültürel 

bir kazanım da olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve yaşamı ile ilgili 

günümüzde dahi birçok tartışma ve görüşler ileri sürülen Ahi Evran’ın yaşamını anlamaya çalışmak 

oldukça önemli olacaktır. Bu çalışmada Ahi Evran’ının yaşamı, eserleri ve düşünceleri ile ilgili yapılan 

tartışmaları ve yaklaşımları genel olarak değerlendirilmek ve yeni fikirlerin ortaya konulması 

konusunda bir takım yeni bulguların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Ahi Evran’ın doğum 

tarihi ve yeri, eğitim yaşamı, eserleri, fikirleri, ölüm tarihi, yeri ve ölüm nedenleri ile ilgili bazı 

yaklaşımların ortaya konulması, çalışmada ilke olarak benimsenmiştir. Konu ile ilgili çeşitli kitap, 

bilimsel makale veya değerlendirilmelerinde dikkate alınarak çalışmanın altyapısının oluşturulması 

hedeflenmiştir. Çalışmada, Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili özellikle akademik düzeyli yapılan çok az 

çalışmanın olmasına da vurgu yapılarak bu konun nedenlerinin de anlaşılması yönünde bir adımın 

atılabileceğine vurgu yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ahi Evran, Ahilik, Tarihi şahsiyetler 

 

DISCUSSIONS AND APPROACHES ABOUT THE LIFE OF AHİ EVRAN 

 

Abstract 

It is quite natural that various debates about the life of historical figures are made by the academic 

community. Because the lives of these personalities can also lead to an understanding of their economic, 

social, political and cultural values. Thus, the subject can be identified with understanding not only a 

life story but also a measure of value. Inferring concrete conclusions from these discussions will not 

only be acquiring knowledge but also a cultural gain. From this point of view, it will be very important 

to try to understand the life of Ahi Evran, who has an important place in Turkish history and whose 

discussions and opinions have been put forward even today. In this study, it is aimed to evaluate the 

debates and approaches about Ahi Evran's life, works, and thoughts in general and to obtain some new 

findings of the presentation of new ideas. In this respect, it has been adopted as a principle to present 

some approaches about Ahi Evran's birth date and place, educational life, works, ideas, date of death, 

place, and causes of death. It is aimed to create the infrastructure of the study by considering various 

books, scientific articles or evaluations on the subject. In this study, it is emphasized that there are very 

few studies on the life of Ahi Evran, especially at an academic level, and it is emphasized that a step 

can be taken to understand the reasons for this issue. 

Keywords: Ahi Evran, Ahilik, Historical figures. 

 

Giriş 

Tarih boyunca birçok kişi, insanlığa çeşitli ölçülerde değer katmış, onlara hizmet etmiş 

ve günümüzde de saygıyla ve hürmetle anılmaktadır. Buna rağmen, tarihte birçok kişi de 

insanlığa olumsuz değerler katmış ve günümüzde de öfkeyle, hüzünle ve hatta hatırlanmak dahi 

istenmemiştir. Bu çalışma, Ahi Evran-ı Veli gibi Türk kültür ve medeniyetinde hatırla ve iyilikle 

anılmakta ve evrensel ölçülerde bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiş olan bir şahsın yaşamıyla 

ilgili çeşitli tartışmalar ve yaklaşımların nedenleri üzerinde durulmuş ve bu tartışmaların 

akademik boyutta ele alınmasının önemini vurgulamayı amaçlamıştır. 

 
1 Dr.Öğr.Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ispir_ert@hotmail.com. 
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Geçmişten günümüze değin insanlığın hizmetinde bulunmuş ilimde, fende, sanatta, 

kültürde yenilikler getirmiş veya katkıda bulunmuş birçok yerli ve yabancı şahıs bulunmaktadır. 

Bu şahsiyetlerin ortak özelliği, yaşadıkları dönemin zorlukları ile mücadele etmeleri ve bu 

mücadelelerinde insanlığın kazanım sağlayacağı adımları atmış olmaları ve günümüzde de 

saygıyla anılmalarıdır (Smith, 1996). 

Tarihi şahsiyetlerin yaşamları ile ilgili bilgilerin günümüze değin sağlıklı bir şekilde 

ulaşması, sadece onların yaşamlarındaki biyografik bilgileri değil aynı zamanda dönemlerine 

ait ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel değerlerinde öğrenilmesine ve günümüze 

yansımalarının tam olarak anlaşılmasına neden olmaktadır. Çünkü bu kişilerin yaşamaları 

dönemlerinin sosyolojik yapısını, ekonomik yapısını, siyasi ve kültürel yapısının birer parçasını 

oluşturmaktadır (İnalcık, 2006). Bu durum bazen dönemlerine ait bir direnişi, yeniliği veya 

ilerlemeyi de tanımlamakta ve günümüz olaylarının daha sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını 

sağlamaktadır (Kurt, 2017). 

Tarihe mal olmuş bu şahsiyetlerin yaşamları ile ilgili kaynakların sağlıklı olması aynı 

zamanda bilimsel bir metotla incelenmesi ile daha da kullanılabilir objektif bilgilerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür bilgilerin akademik düzeyli bir araştırma ile oluşturulması, 

kullanılacak bilimsel metot ve yöntemlerinde sağlıklı ve objektif olmasına bağlıdır. Ancak, 

gerek dünya gerekse Türk medeniyetine katkı sağlamış bu kişilerin yaşamları ile ilgili bilgilerin 

çoğu kez tartışmalara neden olması kaçınılmaz olmuştur. Burada eksik, hatalı veya yanlış 

bilgiler üzerine yapılan değerlendirmeler çoğu kez bu şahsiyetlerin daha farklı olumlu ya da 

olumsuz, abartılı veya eksik bir bilgi ile tanımlanması gibi bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. 

Burada aşırı övgü veya yerme kaçınılmaz hale gelmekte ve bazen de o şahısla günümüzde 

tanımlanan şahıs arasında uçurumlar olabilmektedir. Bunun en önemli nedeni, siyasi, dini veya 

sosyolojik açıdan konulara duygusal yaklaşılması ve objektiflikten hızla uzaklaşılmasıdır. 

Kurbanlık çocuğun kim olduğundan tutunda, çeşitli dinsel veya toplumsal öncüler, askeri ve 

siyasi kahramanlar bazen abartılı bir şekilde hayali olgularla anlatılırken bazen de bu kişilerin 

oldukça olumsuz yargılarla anlatılmasına kadar çeşitli yaklaşımlar buna örnek verilebilir. Ahi 

Evran’ın öncelikli olarak tarihe mal olmuş ve günümüzde de anlaşılmaya çalışılan hatta örnek 

alınması için çeşitli vasıtaların konulduğu, hayırla yâd edildiğini geniş bir kesim tarafından 

benimsendiği kabul edilmektedir (Eliot, 1981; Horata, 2017). 

1. Ahi Evran’ın Yaşamı ile Tartışmaların Temeli 

Ahi Evran’ının yaşamı ile ilgili çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmaların en 

önemli nedeni elbette bilgi eksikliği veya yanlış bilgi olarak ifade edilebilir. Tarihi şahsiyetlerle 

ilgili olarak yeterli araştırmaların yapılmayışı, bu tür yanlışlıkların oluşmasına neden 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

150 

 

olmaktadır. Özellikle akademik bir disiplin içinde yapılmayan bu tür çalışmaların, sadece Ahi 

Evran için değil diğer birçok şahıs ve olaylar içinde benzer sonuçlar vereceği kaçınılmaz 

olacaktır (Bayram, 1978; Köksal, 2011). 

Ahi Evran ve diğer birçok tarihi şahsiyetler için çalışma ve bilgi eksikliği nedeniyle halk 

arasında efsaneleştirilen hatta hayali bazı kahraman veya olaylarında doğmasına neden 

olmaktadır. Bu durum, sadece Türk kültürü içinde değil aynı zamanda dünyanın çeşitli 

yerlerinde de benzer sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece anlatılan şahıs ve 

olayların kimi kez hiç olmadığı kimi kez ise abartılı bir şekilde anlatılmasına neden olmuştur. 

Örneğin, Türk kültüründe anlatılan Keloğlan, Nasreddin Hoca, Battal Gazi, Ulubatlı Hasan vb 

birçok şahıs ve bunların yaşadığı olaylar dilden dile, nesilden nesile aktarılarak kimi zaman 

efsaneleştirilen kimi zamanda masallaştırılan bir durum içinde girmelerine neden olmaktadır 

(Arıcı, 2004). Ancak Ahi Evran gibi yaşadığı kesin olan ve öğretileri olan, yaşadığı zaman 

dilimi ve sonraki nesillere damga vuran şahsiyetlerin yaşamları ile ilgili tartışmaların olması, 

genel olarak yeterli akademik çalışmaların yapılmamasına ve yapılanların ise yeterli bilimsel 

metotların kullanılamaması ile bağdaştırılabilir. Tarihi şahsiyetlerin yaşamları ile ilgili en 

önemli bilgi kaynağı yazılı olan eserlerden elde edilmektedir. Bu yazılı olan eserler ya o şahsın 

yazmış olduğu eserlerden ya da onunla ilgili yazılı eserlerden yola çıkarak hazırlanabilmektedir. 

Ahi Evran’ın yazılı onlarca eserinin olması ve onunla ilgili yine bir o kadarda bu tür eserlerin 

olması, bu şahsın yaşamı ile ilgili yeterli ve objektif bilimsel çalışmaların yapılmamasına 

bağlanabilir.  

Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili bazı eleştirilere rağmen en güvenilir çalışmaların Prof.Dr. 

Mikail bayram2a ait olduğu kabul edilmektedir. Özellikle Tarih çalışmaları konusunda öncü ve 

kabul görmüş bir isim olan Prof.Dr. Halil İnalcık’ta Ahi Evran’la ilgili Prof.Dr. Mikail 

Bayram’ın yapmış olduğu çalışmaların kabule değer olduğunu vurgulamaktadır.  Ancak Ahi 

Evran’la ilgili bilgiler konusunda tarihle örtüşmeyen, bilimsel verilere dayanmayan ve hayali 

yakıştırtmalarla hatta yaşayıp yaşamadığı konusunda bile tartışılan bir kişilik olduğu Ahilik 

üzerine araştırma yapan Prof.Dr. Fatih Köksal tarafından ileri sürülmüştür (Köksal, 2011). 

Ahi Evran'ın yaşamı ile ilgili temelde üç önemli ihtimal ve unsur ön plana çıkmaktadır. 

Bunlar; 

1. Ahi Evran'ın yanlış tanıtıldığı, 

2. Ahi Evran'ın eksik tanıtıldığı, 

3. Ahi Evran'ın abartılı bir şekilde tanıtıldığı, 

Yukarıdaki her üç yaklaşımın temel nedeni olarak; 

1. Önemsenmeme, 
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2. Bilimsel metotların yeterince kullanılmaması gerekçe olarak gösterilebilir. 

O zaman böyle bir durumda iki soru ortaya konulabilir? 

1. Gerçekte Ahi Evran kimdir? 

2. Ahi Evran ile ilgili bilgilerin günümüz sosyo-ekonomik ya da bilimsel yaşama 

katkısı var mıdır? 

Yukarıdaki tartışmalar genel bir çerçevede ele alındığında, bilimsel bir çalışma ile bu 

tartışmalardan somut bulguların da elde edilmesi beklenebilmektedir. 

2. Ahi Evran’ın Yaşamı ile İlgili Tartışmalar 

Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili tartışmaların önemli bir yönü bu tartışmalardaki bilgilerin 

doğruluğu ve bu bilgilerin kaynakları konusunda olanlarıdır. Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili 

bilgiler iki kategoride toplanabilir. Bunlar; Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili biyografik bilgiler 

diğeri ise Ahi Evran’ın fikirleri ve düşünceleri ile ilgili şekillenen bilgilerdir.  

2.1. Ahi Evran’ın Biyografisi 

Bu bilgiler bir kişi hakkındaki kimlik bilgileri veya onu tanımlayan resmi bilgiler olarak 

nitelendirilebilir. Bunlar; Ahi Evran’ın adı, doğum yeri ve tarihi, yaşadığı yerler, ölüm yeri, 

tarihi ve ölüm nedenleri şeklinde çeşitli başlıklarda toplanabilmektedir (Köksal, 2011; 

Gülensoy, 2005, Günşen, 2006; Kuzu, 2013). Sırasıyla: 

1. Adı: Ahi Evran’ın asıl adı Mahmud’dur. Babasının adı ve doğum yerine nispeten 

Mahmud bin Ahmet el-Hoyi yani Hoylu Ahmed’in oğlu Mahmut şeklinde ifade edilmektedir. 

Künyesi Ebu’l Hakayık yani hakikatlerin babası ve lakabı dinin yardımcısı anlamına gelen 

Nasirüddindir. Ahi şecerenamelerinin hapsinde Nimetullah olarak anıldığı da bilinmektedir.  

Yukarıda ifade edilen bilgilerin doğruluğu konusunda en güvenilir kaynaklar Ahi 

şecerenameleri olarak ifade edilmektedir. Bu şecerenameler iyi incelendiğinde bu şahsın 

Mahmud’dan nasıl Ahi Evran’a dönüştüğü anlaşılabilir. Burada isimden hareket edilerek bazı 

bilgi ve tartışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Mahmud ismi ne zaman Ahi Evran’a dönüştü? 

2. Bu zat Ahi Evran ismini yaşamında mı kullanmış veya kim bu ismi kendisine 

vermiş ve nasıl böyle tanınmıştır? 

3. Ahi Evran, Anadolu efsane ve hikâyelerine konu olan Nasrettin Hoca ile aynı 

kişi midir? 

2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ahi Evran 1171 (H. 566) yılında İran’ın Batı Azerbaycan 

taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Ahi Evran’ın doğumu kesin bilinmemekle 

birlikte Kırşehir Müzesindeki 7 numaralı Ahi şecerenamelerinde ‘‘Toksan üç yaşında dar 

fenadan dar-ı bekaya teşrif buyurdular’’ ifade edilmiştir. Yine Keramat-ı Ahi Evran’da 
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‘‘Toksan üç yıl dünyada oldı tamam Ne helal önünde geçdi ne haram’’ beyitlerde benzer 

şeyler ifade edilmiştir. Ahi Evran’ın doğumu ile ilgili kesin bilgiler olmasa da ölüm tarihi 

kesin olduğu için bu bilgi ve belgelerden hareket edilirse yani Ahi Evran’ın 93 yıl yaşadığı 

düşünülürse ölümünden 93 yıl geriye gidilirse Ahi Evran’ın 1168 hicri 566 tarihinde 

doğduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 1171 yılında doğum tarihi ile ilgili bilgi nasıl ve nerden 

geliyor? Gibi sorular belirli bir kaynağa ve teyide ihtiyacı vardır. 

3. Yaşadığı yerler: Ahi Evran’ın yaşadığı yerler olarak doğumu, eğitim yaşamı, 

siyasal mücadelesi ve öldüğü yer dikkate alındığında çeşitli yerlerde yaşamını sürdürdüğü 

anlaşılmaktadır. Ancak, Doğduğu yer olan Azerbaycan Hoy Kasabası ki 4. Murat zamanında 

Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yine eğitim yaşamı dikkate alındığında, Bağdat ve 

Herat’ta bulunduğu, Fütüvvet Teşkilatını girmesi ve anlaması bakımından Arabistan 

topraklarında belirli bir süre kaldığı anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra Ahi Evran’ın Konya, 

kayseri ve Kırşehir’de yaşadığı gerek belgelerde gerekse bilimsel yaklaşımlardan 

anlaşılmaktadır. Ancak Ahi Evran’ın yaşadığı yerler ile ilgili olarak aşağıdaki tartışmaların 

olabileceği söylenebilir? 

1. Ahi Evran’ın buralarda ne kadar süre kaldığı? 

2. Ahi Evran’ın buralarda ne amaçla kaldığı? 

3. Ahi Evran’ın yaşadığı bu yerlere ne kattığı veya buralardan eğitim dışında nasıl 

bir etkileşim içinde olduğu? Şeklindeki sorularında konuşulması ve tartışılması önemlidir.  

4. Ölüm yeri, ölüm nedeni ve ölüm tarihi: Ahi Evran’ın ölüm tarihi 1 Nisan 1261 

olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarih için Gülşehri’ye isnat edilen Keramat-ı Ahi Evran adlı 

eserinde ‘‘Ay tutuldu yahtısını vermedi, Kimseye yıldız ışınının görmedi’’ şeklinde ki 

beytinden de anlaşılacağı üzere Ahi Evran’ın ölümünde ayın tutulduğundan 

bahsedilmektedir. Yine Ahi Evran’ın eserlerinden Menahic’ül Seyfi’nin 31 Mayıs 1261 

tarihli nüshasında onun normalden farklı olarak coşkun bir dua ile anması Ahi Evran’ın bu 

tarihe fazla uzak olmayan bir zamanda öldüğünü göstermektedir. Sonuç olarak Ahi Evran’ın 

ölüm tarihi ile o dönemdeki ay tutulması eşleştirildiğinde ölüm tarihi konusunda bir kanaate 

varılabileceğine işaret edilmektedir. Ahi Evran’ın ölüm yeri konusunda Kırşehir olduğu 

konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak Ahi Evran’ın ölüm nedeni konusunda 

iki tartışmanın yapılması doğal karşılanabilmektedir. Bunlardan ilki; 

Ahi Evran’ın normal koşullarda eceli ile öldüğü: Bu varsayım eğer doğru ise Ahi 

Evran’ın ölüm nedeni üzerinde spekülatif açıklamaların yapılmasına gerek kalmamaktadır. 

İkincisi yani eğer Ahi Evran öldürüldüyse o zaman birçok tartışma beraberinde gelmektedir. 

Şöyle ki eğer Ahi Evran öldürüldüyse kimler tarafından, nasıl ve niçin öldürüldüğü ile ilgili 
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tartışmalar beraberinde gelebilecektir. Bu durum, Ahi Evran2ın yaşamı ile dönemin siyasi 

olayları ve çekişmelerine de vurgu yapılması gerekmektedir. Böylece Ahi Evran’ın ölümü ile 

döneme ait birçok siyasi olayında açıklanabilmesi sağlanabilecektir. Mevlana’nın oğlu Sultan 

Veled, Kırşehir’de Ahi Evran’la aynı katliamda öldürülen kardeşi Alaadin için yazdığı bir 

rubaide kardeşinin ölümü sırasında bir ay tutulmasından bahsetmektedir ki bu olay eğer 

doğrulanabilirse Ahi Evran’ın öldürüldüğü veya bir katliama kurban gittiği şeklinde bir 

tartışmanın da başlayabileceği kaçınılmaz olabilecektir. Bununla ilgili olarak, araştırmacı-yazar 

Baki Yaşa Altınok’un Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezince düzenlenen bir sempozyumda 

bazı bilgi ve bulgulardan Ahi Evran’ın bir katliamda öldürüldüğü ile ilgili bazı deliller ileri 

sürmektedir. Bun eserler ve yine Ahi Evran’la Sadrettin Konevi ile arasındaki mektuplardan 

yola çıkarak bazı bulgulara ulaşıldığı ve Ahi Evran’ın Moğol katliamında şehit edildiği yönünde 

bilgi ve bulgulara rastlandığı da ifade edilmektedir (Ayiş, 2019; Köksal, 2011)  

Ahi Evran’ın ölümü ile ilgili olarak aşağıdaki tartışmaların yapılması kaçınılmaz 

olmaktadır. Bunlar; 

1. Ahi Evran’ın niçin öldürüldüğü? 

2. Ahi Evran’ı kimlerin öldürdüğü? 

3. Ahi Evran’ın nasıl bir olay sürecinde öldürüldüğü?  

2.2. Ahi Evran’ın Düşünceleri  

Bir şahsın düşünceleri ile ilgili en önemli üç kaynağın olduğu söylenebilir. Bunlar; 

şahsın eserleri, sözleri ve o şahısla ilgili yazılan eserler olarak sınıflandırılabilir. Önemli olan 

nokta, bu eserlerin doğruluğu, güvenilirliği ve o eserlerin o şahsa ait ve onunla ilgili olup 

olmadığıdır. Ahi Evran gibi bir şahsiyetin yani öğretisi ve düşünceleri asırlar sonra dahi bir 

değeri ifade eden kişiler hakkındaki bilgilerin doğruluğu sadece Ahi Evran’ın yaşadığı dönemi 

değil aynı zamanda günümüzde aydınlatabilmektedir. Burada hareket edilmesi gereken temel 

tartışma başlıkları iki ana başlıkta toplanabilir (Kazıcı, 1988;  Şahin, 1982). Bunlar; 

1. Ahi Evran’ın kişiliği ve eğitiminin o eserleri icra edebilecek bir güce sahip olup 

olmaması; 

2. Eser, söz ve düşüncelerinin o dönemi tarihsel, kültürel ve sosyal yönden yansıtıp 

yansıtmadığı; 

1. Eserleri: Ahi Evran’ın bilinen yirmi kadar eserinin el yazması nüshalar halinde 

günümüze kadar geldiğini, tamamına yakınının Farsça olduğunu ve tarih boyunca Sadreddin 

Konevi, Hace Nasiruddin Tusi, Fahreddin Razi ve Necmeddin Daye gibi çeşitli bilginlere 

mal edildiği ve bazı eserlerinin de kayıp olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazıları; Menahic-

i Seyfi, Metali’ü’l Man, Tabsıra vb. şeklinde sıralanmaktadır.  
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2. Sözleri: Bunlar günümüze kadar, öğüt, nasihat ve özlü sözler şeklinde ulaştığı 

tahmin edilmektedir. Ancak bu sözlerin Ahi Evran’a ait olup olmadığı onun eğitim ve 

eserleri incelendiğinde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilecektir. Bunlardan bazıları; ‘’ Gelen 

gelsin saadetle, giden gitsin selâmetle; Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını 

açık tut’’ şeklindedir. 

3. Eğitim yaşamı: Ahi Evran’ın çocukluk ve gençlik döneminde çeşitli âlim ve 

ulemadan eğitim aldığı bilinmektedir. Sadreddin Konevi’ye yazdığı mektuplarda, Fahreddin 

Razi’den eğitim aldığı yine Evhadüddin Kirmani’den de eğitim aldığı yaşamının belirli bir 

döneminde fütüvvet teşkilatına girdiği ve çeşitli konularda eğitim yaşantısı olduğu da bilinen 

bir gerçektir. Ahi Evran’ın eğitim yaşamında sadece dini bilgiler değil fıkıh, kelam, diğer 

beşeri bilimler konusunda da bir eğitim içinde olduğu tespit edilmiştir. 

Ahi Evran’ın eğitim yaşamında belirli bir teşkilat içinde eğitimini aktardığı da ileri 

sürülebilmektedir. Ancak mesleki eğitimini yani debbağdık başta olmak üzere diğer mesleki 

eğitimleri konusunda nasıl ve ne şekilde bir eğitim içinde olduğu da tartışabilecek konular 

arasında yer almaktadır.  

3. Sonuç 

Tarih, birçok medeniyeti ve bu medeniyetin oluşumuna etkili olan şahsiyetlerle doludur. 

Özellikle Türkler gibi milletleşmiş toplumlarda, bu tür medeniyetlerin oluşumunda çeşitli 

kahramanlar ve bu kahramanların yaptıkları dilden dile anlatılmaktadır. Ancak gerek Türk 

Dünyasında gerekse dünyanın diğer bölgelerinde bazı tarihsel şahsiyetler gereğinden çok ön 

plana çıkartılmışken bazı şahsiyetler ise gereği kadar yer verilmemiştir. Buradaki bilgi eksikliği 

ve yönlendirilmiş yanlış bilgiler bunda etkin olmuştur. Ahi Evran gibi büyük bir şahsiyet gerek 

kişiliği gerekse eserleri ile günümüze kadar yansımaları devam etmiştir. Ahilik Teşkilatı gibi 

büyük bir mesleki ve sosyal örgütlenmeyi kuran şahsiyetin bile yaşamı ile bazı tartışmalar 

yapılabilmektedir. Bunlar Ahi Evran’ın yaşamı, düşünceleri ve eserleri ile ilgili olanları ön 

plana çıkmaktadır. Ahi Evran ile ilgili yapılan ve yapılacak akademik düzeyli ve çok yönlü 

tartışmaların bu tür tartışmaları azaltacağı ve bu sayede sadece Ahi Evran değil aynı zamanda 

döneme ilişkinde birçok bilgi ve bulguya da ulaşılabilecektir. 

Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili tartışmaların akademik ortamlarda ele alınması ve bilimsel 

bulgular çerçevesinde yapılması bu tartışmalara olumlu katkı sunabileceği kaçınılmazdır.  
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI DERGİLERİNDE FELSEFE VE TOPLUM 

Faysal MAYAK1 

Özet 

Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan özgürlük havası 

içinde birçok gazete ve dergi yayın hayatına girmiştir. Bu gazete ve dergilerde o zamana kadar 

tartışılmayan veya gündeme getirilmeyen konular hakkında yazılar yazılmaya başlamıştır. Bu 

konulardan birisini de felsefenin oluşturduğu görülmektedir. II. Meşrutiyet döneminde çıkmaya 

başlayan dergilerde felsefe ile ilgili çok fazla yazı yazılmıştır. Osmanlı toplumunu felsefe konusunda 

aydınlatmayı amaçlayan bu yazılar, İslam felsefesinden Yunan felsefesine, Batılı filozoflardan 

Müslüman düşünürlere çok geniş bir yelpazede bilgilendirme görevini yerine getirmiştir. Söz konusu 

dergilerde eğitim kurumlarında felsefenin nasıl okutulacağından, İslam ve felsefe ilişkisine, İslam 

toplumunun felsefe ile ilişkisinin nasıl bir boyutta olması gerektiğine dair birçok konuya temas 

edilmiştir. Beyanül Hak, Şehbal, Terbiye Mecmuası, Meram, Sebilürreşat, Ceride-i Sufiye gibi dergiler 

hitap ettikleri kesimlerin beklentilerine uygun olarak, felsefeyle ilgili yazı ve yorumlara sütunlarında 

yer vermişlerdir. II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı dergileri felsefenin alanına giren, sanat, varlık, din, 

ahlak, siyaset ve bilim gibi konularda yazdıklarıyla felsefe çalışmaları için önemli bir kaynak 

oluşturmaktadırlar. Bu yazılar karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmiş ve Osmanlı toplumuna verilmek 

istenen mesajlar göz önünde tutularak, felsefi düşüncenin insanlara aktarılma biçimi ve sağladığı 

faydalar üzerinde durulmuştur. Meşrutiyet döneminde yazılan yazılar toplum belleğinde önemli bir yer 

işgal ederek, bu topraklar üzerinde yaşayan sonraki nesiller için de mühim bir alt yapı oluşturmuşlardır. 

Bu çalışmanın amacı; II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan dergilerde felsefe konusunda yazılan 

yazıları göz önünde tutarak, Osmanlı toplumunu bu alanda bilinçlendirme ve bilgilendirme çabalarını 

gün yüzüne çıkarmaktır. Bu şekilde İslam toplumunun felsefi düşünceye yatkınlığı ve farklı felsefi 

anlayışlara ne ölçüde açık olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Felsefe, II. Meşrutiyet, Dergi, Osmanlı Toplumu  

 

IN THE II. CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIOD OTTOMAN MAGAZINES 

PHILOSOPHY AND SOCIETY 

 

Abstract 

Many newspapers and magazines were published in the atmosphere of freedom that emerged after the 

second declaration of constitutionalism in the Ottoman Empire. In these newspapers and magazines, 

articles about subjects that have not been discussed or brought up until then have started to be written. 

It is seen that one of these subjects is philosophy. In the period of II. Constitutional Monarchy, many 

articles about philosophy were written. These writings aiming to enlighten the Ottoman society on 

philosophy have fulfilled the task of informing a wade range from Islamic philosophy to Greek 

philosophy, from Western philosopers to Muslim thinkers. In these journals, many issues were touched 

on how to teach philosophy in educational institutions, the relationship between issues were touched on 

how between Islam and philosophy should be. Beyanül Hak, Şehbal, Terbiye Mecmuası, Meram, 

Sebilürreşat, Ceride-i Sufiye they address such magazines in accordance with the expectations of 

masses, writing about philosophy and gave place in the column to reviewers. II. Constitutional period 

of Ottoman magazines entering the field of philosophy, art, wealth, religion, morality, join wrote on 

topics like politics and sciencely constitute an important resource for study of philosophy. These 

writings have been examined in a comparative way and considering the messages that are intended to 

be given to the Ottoman society, the way of transferring philosophical thought to the people and the 

benefits it has provided have been emphasized. The writings written during the constitutional period 

occupied an important place in the society's memory and formed an important infrastructure for the next 

generations living on these lands. The aim of this course is to reveal the efforts of raising awareness and 

informing the Ottoman society in this field by considering the articles written about philosophy in the 

periodicals published during the Constitutional Monarchy period. In this way, it is tried to show 

the tendency of Islamic society to philosophical thought and to what extent it is open to different 

philosophical approaches .  

Keywords: Philosophy, II. Constitutional Monarchy, Magazine, Ottoman Society. 

 

 
1 Dr., Antalya Kepez Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni, faysalmayak@hotmail.com. (Adres: Ahatlı Mah. 3158. Sok. 
Bahar Apt. No:35/7 Kepez-ANTALYA) 
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Giriş 

Osmanlı Devleti’nde kanunuesasînin 1908 yılında yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte meşruti 

yönetime tekrar geçilmiş ve II. Abdülhamit’in mutlak monarşik yönetim anlayışına son verilmiştir. 

Uzun süren baskıcı bir yönetimden sonra Mebusan Meclisi’nin açılması ve milletin temsilcilerinin bu 

mecliste yer alması ülkedeki özgürlük havasını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu özgürlüğün kendisini 

en fazla gösterdiği alanlardan biri de basın olmuştur. Zira II. Abdülhamit döneminde basına uygulanan 

sansürün1 yeni dönemle birlikte kalkacağına inanılması sonucunda birçok gazete ve dergi yayımlanmaya 

başlamıştır. Bu gazete ve dergiler, çok farklı konularda yayım yapmışlar, siyaset, bilim, kadın, eğitim, 

askerlik, inanç ve diğer alanlarda okurlarını bilgilendirmeye çalışmışlardır. Farklı toplumsal kesimlere 

ve düşüncelere hitap eden dergilerde ise çoğunlukla felsefe konusunda yazılar yazılmış, okurların bu 

alanda bilgilenmelerine yönelik konulara değinilmiştir. 

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Devleti’nde gazete ve dergi patlamasının yaşandığı bir 

dönemdir.2 Her ne kadar birçok gazete ve dergi kısa süreli heveslerin sönmesi neticesinde yayın 

hayatlarına erkenden son vermişlerse de uzun ömürlü olmayı başarmış gazete ve dergiler de çıkmıştır. 

Bu dönemde yani 1908 ile 1918 yılları arasında yayımlanan, Beyanülhak, Şehbal, Terbiye Mecmuası, 

Meram, Sebilürreşat, Ceride-i Sufiye, Muallim, İçtimaiyat Mecmuası, Büyük Duygu, Resimli Kitap ve 

Servet-i Fünun dergilerinde felsefe üzerine yazılan yazılar, toplumu aydınlatma görevini tam manasıyla 

yerine getirmişlerdir. Bahsi geçen dergiler felsefenin farklı alanlarına temas ederek, okuyucu kitlelerini 

bu alanda bilinçlendirmeye gayret göstermişlerdir. 

Felsefenin Tarifi, Konusu ve Bölümleri Üzerine Yazılan Yazılar 

II. Meşrutiyet yıllarında Osmanlı toplumunu felsefe alanında geliştirmek amacıyla dergilerde 

yer alan yazılarda, temel düzeyde bu ilim hakkında bilgiler verilmeye ihtiyaç duyulmuştur. Felsefenin 

tanımı ve tarifi bu bilgiler arasında yer alırken, hangi konular üzerinde çalışmalar yaptığı da okurlara 

aktarılmıştır. Felsefenin diğer bilimler nezdindeki önemi ve irtibatı üzerinde de durulurken, hangi 

bölümlerden oluştuğu meselesine değinilmiştir. Bu yazılardan çıkan genel sonuç ise, felsefenin ilimlerin 

aslı olduğudur ki, “ilm-i vücud” olarak tarif edilmiştir (Ceride-i Sufiye, 10 Aralık 1915: 209-210) 

Aynı dönemde yayımlanan farklı dergilerde de benzer konulara değinen yazılar yazılmış, 

felsefenin nasıl ortaya çıktığı, ne amaçla hareket ettiği ve zaman içinde hangi değişimleri yaşadığı 

üzerine makaleler kaleme alınmıştır. Bu çerçevede yapılan tanımlarda, felsefenin ilimler arasında 

yüksek bir mevkie sahip olduğu, insan aklının mesaisine yüksekten bakarak, o mesaiyi oluşturan 

 
1 Sultan II. Abdülhamit döneminde siyasi baskı tüm şiddetiyle uygulanırken, jurnalcilik yaygın biçimde faaliyet 

göstermiş ve insanlar üzerinde tehlikeli bir tehdit aracı olarak ayrıca bir baskı oluşturmuştur. Bu dönemin en ciddi 

özgürlük sorunlarından biri de basına uygulanan sansürdür. Yabancı bir yazarın tabiriyle, II. Abdülhamit 

döneminde Osmanlı basını “hadım edilmiş” gazetelerden oluşmuştur. Bkz. Veli Denizhan Kalkan, “Hürriyete 

Giden Yolun Kısa Tarihi”, Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet, (Yay. Haz. Halil Akkurt-Akif Pamuk), Yeni İnsan 

Yayınevi, İstanbul, 2008, s.17-18 
2 II. Meşrutiyet ilan edilene kadar İstanbul’da çıkan gazete sayısı dörttür (İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet). 

Meşrutiyetin ilanından sonra geçen yaklaşık iki aylık süreçte iki yüzün üzerinde gazete imtiyaz almıştır. Bu 

dönemde her görüş ve eğilimden olan kesimler gazete ve dergi çıkarmaya başlamışlardır. Bkz. Hıfzı Topuz, II. 

Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s.82-83  
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kaynakları keşfe ve icabında tasfiyeye çalıştığı açıklaması yapılmıştır. Bu yönüyle felsefe, tamamen 

birlik haline sokulmuş bilgiler şeklinde tarif edilmiştir. Sonuç olarak da felsefe, bütün bilimleri 

bünyesinde içeren biçimde değil, o bilimlerle alakalı kanunların tabi olduğu temelin ve kaynağın ilmi 

şeklinde gösterilmiştir (Şehbal, 14 Mart 1909: 8-9). 

 Kimi dergilere bakıldığı zaman ise, felsefenin artık eski önem ve fonksiyonunu kaybettiği 

görüşü ileri sürülmüştür. Örneğin Servet-i Fünun dergisinde çıkan bir yazıda, felsefeden o zamana kadar 

alışılagelmiş olan anlamlardan başka bir anlamda söz edildiği belirtilmiştir. Söz konusu dönemde birçok 

filozofun bulunduğu ifade edilerek, Paris’te Mösyö Bergson’un felsefe derslerinde birçok erkek ve kadın 

dinleyiciyi hayran ettiğine temas edilmiştir. Bu derslerin felsefe tarihini anlatan ve felsefenin geçirdiği 

aşamaları gösteren sinematograf olduğu benzetmesi de yapılmıştır. Bergson felsefesinin özünde de 

vicdan vardır ki, bu kavramın artık felsefe ile açıklanamayacağı ileri sürülmüş, biyoloji, fizyoloji ve 

psikoloji dairesinde bu kavramın değerlendirildiği bir dönemde bulundukları vurgulanmıştır. O dönemin 

gelişmiş fen ve doğa bilimleri karşısında felsefenin “terk-i saltanat” etmeye mecbur bırakıldığı görüşü 

ortaya konmuştur (Servet-i Fünun, 7 Mayıs 1914: 610-611). Bu örnekle de Osmanlı toplumuna, mevcut 

koşullarda felsefenin içinde bulunduğu durum gösterilmeye çalışılmıştır.  

Osmanlı Toplumuna Felsefenin Aktarılması Aracı Olarak Eğitim Kurumları    

Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet döneminde felsefe dersinin sultani mekteplerinin ders 

programına alındığı görülmektedir. Bu gelişmeyle ilgili Darülfünun Tarih ve Felsefe Öğretmeni 

Mehmed Emin Bey, Muallim dergisinde bir yazı kaleme almıştır. Mehmet Emin Bey’in konuyla ilgili 

değindiği ilk nokta, felsefe dersine sultani programında ilk defa yer verildiği zaman, ondan nasıl bir 

fayda sağlanacağı hakkında açık ve kesin bir fikrin olmadığıdır. Çünkü sultaniler oluşturulurken sadece 

okutulacak dersler belli olmuş, müfredat programı ise düzenlenmemiştir. Daha sonra Maarif Nezareti 

böyle bir programın hazırlanması görevini İstanbul Sultanisine havale etmiştir (Muallim, 28 Temmuz 

1916: 713). 

İstanbul Sultanisinin o dönemdeki müdürü, bu okulları ana hatlarıyla Fransa liselerine 

yaklaştırmak istediği için, felsefe dersinin de ders programına alınmasını şiddetle arzu etmiş ve Maarif 

Nezareti bu arzuyu ve yapılan programı geçici olarak sadece İstanbul Sultanisi’nde uygulanmak üzere 

kabul etmiştir. İşte bu şekilde mektep talebeleri arasında ilk defa adı geçen okulda felsefe dersi 

verilmeye başlamıştır. Ancak dönemin Maarif Nezareti mensuplarından bazılarının da içinde bulunduğu 

bir kesim, bu dersin sultaniler için gereksiz olduğunu ve zaten felsefe dersini okutmaya imkân 

olmadığını iddia etmişlerdir (Muallim, 28 Temmuz 1916: 713). 

Felsefe dersinin gereksiz olduğunu savunanlar buna gerekçe olarak, felsefe derslerini kimin 

okutacağını, öğrencilerin bu dersi anlamayacaklarını, anlayanlar olsa bile bundan bir fayda 

görmeyeceklerini göstermişlerdir. Ayrıca felsefe dersinin programa alınmasını savunanları, körü körüne 

Fransız okullarını taklit etmekle itham etmişlerdir. Mehmed Emin Bey ise özellikle öğrencilerin felsefe 

dersinden bir fayda göremeyeceği eleştirilerini haksız bulmuş, sultani öğrencileri ile ilk temasında 
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onların bu derse ne kadar ihtiyaç duyduklarını görmüştür. Hatta felsefe dersinin Osmanlı ülkesi için 

diğer devletlerden daha fazla önemi olduğu görüşünü belirtmiştir (Muallim, 28 Temmuz 1916: 714). 

Öğrencilerin felsefe dersi sayesinde, özgür düşünce ile kendi kendilerine doğru kanaatler 

edinebilecekleri fikrini savunan Mehmed Emin Bey, bunun sadece felsefe dersi ile sağlanabileceğini 

dile getirmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin okulda öğrendikleri matematik ve kimya gibi derslere ait 

bilgilerin zihinlerinde parça parça yer edindiğini, bunları birleştirecek bir “fikr-i ilmi” sahibi 

olmadıklarını belirtmiştir. Gençlerin zihninde çeşitli bilimleri ve bilgileri birleştirecek, bunların 

aralarındaki bağları gösterecek ve bununla birlikte ilim fikri verecek yegâne dersin felsefe olduğunu 

yazmıştır (Muallim, 28 Temmuz 1916: 714). 

Mehmed Emin Bey’in önceki dönemlerde verilen din eğitiminin felsefi anlayıştan uzak tarzda 

aktarılmasına yönelik de ciddi eleştirileri olmuştur. Ona göre şayet, dini eğitimde düzgün bir yol 

izlenmiş olsaydı ve müspet ilim hocaları bilimin yüksek felsefi kısmını basit bir biçimde anlatmayı 

görevleri olarak görselerdi, özellikle çeşitli bilimler arasındaki bağlantıyı gösterebilselerdi öğrenciler 

felsefe ihtiyacını bu derece şiddetli duymayacaklardı. Sultani öğretmenlerine de değinen Mehmed Emin 

Bey, eğitimin bahsettiği gibi olabilmesi için öğretmenlerin de bir felsefe terbiyesi görmüş olmaları 

gerektiğini, okulların başında ise eğitimi bu biçimde devam ettirebilecek müdürlerin olmasının şart 

olduğunu aktarmıştır. Felsefe terbiyesi ifadesine de bir açıklama getirerek, bunu söylemekteki amacının, 

öğretmenlerin felsefe sistemlerine vakıf olmaları değil, okuttukları derse felsefi bir nazarla 

bakabilmeleri olduğunu belirtmiştir (Muallim, 28 Temmuz 1916: 715) 

Felsefe eğitimi hakkında bu açıklamaları yapan Mehmed Emin Bey, daha sonra felsefe dersinin 

amaçlarına tam olarak ulaşabilmesi için üç hususun yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna 

göre ilk husus, sultanilerde verilen ruhiyat (psikoloji) dersinin hedefi bu bilimi tüm yönleriyle öğretmek 

değil, fikir ve hislerin bir diğerine karşı etkisini göstermek olmalıdır. İkinci husus, felsefeyle, çeşitli 

bilimlerin usullerini göstererek öğrencilerin o zamana kadar öğrendiklerini zihninde bütünleştirecek 

kabiliyetin verilmesidir. Üçüncü husus da, ahlak felsefesinin üzerinde sıklıkla durulmasıdır ki, 

öğrencilerin ahlaki düşüncenin içerik ve kıymeti üzerine düşünmesini sağlamaktır (Muallim, 28 

Temmuz 1916: 715-716). 

Mehmed Emin Bey ilerleyen günlerde de sultani mekteplerinde verilen felsefe eğitiminin önemi 

üzerinde duran yazılar yazmıştır. Öğrencilerin toplumsal hayata şuurlu bir biçimde kazandırılması için 

sosyal ve ahlaki düşüncelerle donatılmaları gerektiğini savunarak, bunun ancak felsefe dersi ile 

sağlanabileceğini vurgulamıştır. Öğrencilerin sadece felsefe ile özgür düşünceye ulaşacakları görüşünde 

olan Mehmed Emin Bey, felsefi bir usulle hayatın yüksek gayesine ulaşmanın mümkün olacağını dile 

getirmiştir. Felsefenin ortaya koyacağı ürün, akıl ve irade mahsulü olacağı için dayanıklıdır ve kolaylıkla 

bozulmayacaktır (Terbiye Mecmuası, 30 Kasım 1917: 43). 

Sultani mekteplerinde okutulan felsefe dersleri ile ilgili olarak Mehmed Emin Bey’in sıklıkla 

üzerinde durduğu konu, öğretmenlerin de felsefi bir fikirle ders anlatmaları ve hareket etmeleri 

gerektiğidir. Öğrencilerin okulda farklı disiplinlerden edindikleri bilgileri kafalarında daha somut ve 
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bütüncül bir bilgi haline getirmeleri felsefe sayesinde olacaktır ki, onlara hiçbir bilimin veremeyeceği 

tartışma, aydınlanma ve eser ortaya koyma yeteneğini verecek olan ders felsefedir (Terbiye Mecmuası, 

30 Kasım 1917: 46-47). 

Osmanlı Dergilerinde Eski Yunan ve Batı Felsefesi Hakkında Yazılar 

II. Meşrutiyet döneminde çıkan Osmanlı dergilerinde toplumu felsefe tarihi ve konularıyla 

buluşturma amacıyla yazılan yazılarda, Eski Yunan felsefesi, çağdaş felsefe ve pozitivizm gibi bazı 

felsefi akımlara değinilmiştir. Osmanlı toplumunda bu konularda düşünsel altyapı oluşturmaya yönelik 

yazılan bu yazılar, Eski Yunan ve Batı felsefesinin nasıl bir seyir ve gelişme gösterdiğini içermektedir. 

Platon’dan önceki Yunan toplumunda sosyal felsefenin1 konu edildiği bir yazıda, eski 

Yunanlıların bilimin dünyada çok az gelişme gösterdiği bir devirde, çağdaşlarından daha ileri bir 

seviyeye ulaştıklarına, Eflatun ve Aristo’nun siyaset ve ahlak konularını derin bir bakış açısıyla 

değerlendirdiklerine değinilmiştir. Geniş sosyal felsefe sistemleri vücuda getirdiklerinden bahsederek, 

meseleyi biraz daha geriye götürüp, medeniyete ve toplumun kökenine dair teori üreten düşünürlerden 

söz edilmiştir. Yunanistan’ın geçirdiği siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hatırlatarak, 

felsefi düşüncenin olgunlaşmasına yol açacak, Eflatun ve Aristo gibi filozofların yetişmesine zemin 

hazırlayacak sosyal gelişmelerden okurlar haberdar edilerek hem eski Yunan toplumu hem de Yunan 

felsefesi hakkında bilgi verilmiştir (İçtimaiyat Mecmuası, 31 Ağustos 1917: 250). 

Soylular sınıfının egemenliği zayıflayarak burjuva sınıfının gücü ele geçirmesi ile birlikte Eski 

Yunan’da demokrasinin etkisi artmaya başlamış ve ortaya çıkan özgür düşünce sonucunda felsefe 

gelişmiştir. Sokrates öncesi dönemin önemli filozoflarından Demokritos, Anaksimandros, Protagoras 

gibi isimlerin düşüncelerine söz konusu yazıda yer verilerek, Osmanlı okurlarının filozoflar hakkında 

çeşitli bilgiler edinmesi amaçlanmıştır. Bu filozofların, ilkel yaşantıdan medeni yaşantıya geçişin nasıl 

olduğu konusundaki fikirlerini sütunlarına alan dergi, toplumsal değişimin köklerini Eski Yunan 

felsefesi üzerinden vermeye çalışmıştır (İçtimaiyat Mecmuası, 31 Ağustos 1917: 251-255) 

Osmanlı dergilerinde ele alınan konulardan biri de modern felsefenin nasıl ortaya çıktığıdır. 

Büyük Duygu dergisinde Darülfünun Felsefe Öğretmeni İsmail Hakkı Bey tarafından yazılan yazıda, 

modern felsefenin dört sebepten ötürü ortaya çıktığı belirtilmiş ve bunların; kadim felsefe, mezheplerin 

ıslahı, septisizm (felsefe-i hisbaniyye) ve ilmi keşifler olduğu bilgisini verilmiştir. İstanbul’un 1453 

yılında Osmanlılar tarafından fethi üzerine, burada yaşayan Rumlar vasıtasıyla Eflatun ve Aristo’nun 

yazdığı felsefi eserlerin asılları Avrupa’ya gitmiştir ki, önceden Endülüs yoluyla bunların Arapça 

nüshaları Avrupa’ya ulaşmıştır. Bu metinler Avrupa’da okunmaya başlayınca, Aristo felsefesi ve buna 

istinat eden skolâstik düşünceye yönelik eleştiriler başlamış, 16. yüzyıldan itibaren de bu görüşler 

çürütülmüştür (Büyük Duygu, 10 Temmuz 1913: 151). 

Aristo felsefesini daha önceden çürütenler ortaya çıkmışsa da bunlar Arapça kitaplara dayanarak 

bunu yaptıkları için halk nazarında pek itibar görmemişlerdir. Ancak İstanbul’un fethiyle birlikte Rumca 

 
1 Felsefi düşüncenin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili olarak kısa bir yaklaşım için bkz. Hilmi Yavuz-Burcu Pelvanoğlu, 

Batı Uygarlığı Tarihine Teorik Bir Giriş, Aşina Kitaplar, Ankara, 2008, s.81-87  
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asılların Avrupa’ya götürülmesi işin seyrini değiştirmiş ve hümanistler ortaya çıkarak skolâstik anlayışı 

çürütmeye başlamışlardır. Nihayetinde de Martin Luther’in ortaya çıkması skolâstik düşünceye büyük 

darbe vurmuş ve Protestanlık mezhebi zuhur etmiştir. Makyavel ve Montaigne gibi özgür düşünceyi 

savunanların da etkisiyle Avrupa’da ne Aristo felsefesi ne de skolâstik düşünce kalmıştır. Bunun yerine 

yeni bir felsefe anlayışı ortaya konmuş, yaklaşık 1600 yılından sonra her tarafta Bruno, Bacon ve 

Descartes yeni filozoflar yeni felsefe anlayışlarını gündeme getirmiştir (Büyük Duygu, 10 Temmuz 

1913: 151). 

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı dergilerinde kimi zaman da modern felsefenin önemli 

temsilcileri hakkında yazılar yazılmış ve onların felsefi düşünceleri üzerine bilgiler verilerek toplum bu 

konuda aydınlatılmaya çalışılmıştır. Böyle bir yazının 1909 yılında Resimli Kitap dergisinde 

yayımlandığı görülmektedir. Dergide çıkan, Auguste Comte ve pozitif felsefeye dair bir yazıda, bu 

felsefeyi anlayabilmek için Kontizm denilen, Comte’un felsefesini incelemek gerektiği vurgulanmıştır. 

Zira pozitivizme hâkim olan düşünce, Kontizm’de dikkat çekici bir kuvvet ve şiddet içinde 

görülmektedir (Resimli Kitap, 13 Eylül 1909: 1240). 

Auguste Comte’un insanlığa verdiği önem hakkında da bilgiler verilmiştir. Onun fikrince 

insaniyet kelimesi ilahi bir ifade gibi “muazzez ve mukaddes” kabul edilmelidir. Hatta insanlar 

mümkünse bunu ortak bir mezhep olarak görmeli, genel bir din gibi tanıyabilmelidir. Comte biraz daha 

ileri giderek, bu yeni anlayışa özel bir zaman taksimi yapmış, her birine o zamana kadar gelip geçmiş 

büyük insanlardan birinin adını vermiştir.1 Resimli Kitap dergisinde belirtildiğine göre; Kontizm ve 

pozitivizm felsefeleri genel yapıları itibariyle insan düşüncesinde sonsuz intibalar vücuda getirmiştir. 

Mevcut durumda ne kadar felsefi, edebi ve siyasi meslek varsa hepsi bu iki felsefeden ilham almıştır 

(Resimli Kitap, 13 Eylül 1909: 1241-1242). 

İslam ve Felsefe Üzerine Kaleme Alınan Yazılar     

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra yayım hayatına başlayan 

dergilerde sıklıkla “İslam ve Felsefe” konusu üzerinde duran yazılar yazılmıştır. Bu yazılar daha ziyade 

Sebilürreşad2 ve Beyanülhak3 gibi İslamcı çevrelere hitap eden dergilerde yayımlanmıştır. Bu yazılarda 

İslam’ın felsefeye bakışı, eski Müslüman filozoflar ele alınmış, Çin gibi Müslüman kitlelerin yaşadığı 

ülkelerdeki yerel dinler ve felsefeleri hakkında da muhtelif bilgilere yer ayrılmıştır.  

 
1 Burada kastedilen zaman taksimi, Auguste Comte’un oluşturduğu Pozitivizm takvimidir. Comte’un kendi 

ifadesiyle, bu takvimin başlangıcı, Batı’nın dönüşümünün başlangıç yılı olan 1789 Fransız İhtilalidir. Bu bilgi için 

bkz. Veysel Sönmez, “Auguste Comte (1798-1857) Pozitivizm (Olguculuk)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 2010, 3(3), s.161-163   
2 Mehmet Akif Ersoy’un desteği ve başyazarlığında Eşref Edip tarafından yayımlanan ve yayım hayatına 27 

Ağustos 1908 tarihinde başlayan dergi hakkında detaylı bilgi için bkz. Adem Efe, “Sebilürreşad”, DİA, Cilt:36, 

2009, s.251-253 
3 Cemiyet-i İlmiye-i İslamiyye’nin yayın organı olarak çıkan dergi, 5 Ekim 1908-4 Kasım 1912 tarihleri arasında 

toplam 182 sayı olarak yayımlanmıştır. Derginin başyazarlığını Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın önde gelen 

isimlerinden, aynı zamanda Ayan üyeliği ve şeyhülislamlık da yapan Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi 

yapmıştır. Dergi hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Ekrem Bektaş, “Beyanülhak”, DİA, Cilt:6, 1992, s.34-35 
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İslam ve felsefe üzerine Meram dergisinde yazılan bir yazıda, en basit haliyle felsefenin tanımı 

yapılmıştır. Buna göre felsefe, insanın nereden geldiğine ve nereye gideceğine, insanın bu âleme niçin 

geldiğine ve onu buraya getirenin kim olduğuna dair sorulara cevap veren “ilm-i Aliye”dir. Felsefe 

kelimesi de eski Yunan’dan gelip, hikmete muhabbet manasında kullanılmıştır. Kelimenin aslı Yunanca 

filo ile sofya ifadelerinden gelmektedir ki, filo, muhabbet ve sofya, hikmet demektir. Başlangıçta felsefe 

erbabı kişiler kendilerine “sofos” yani hâkim unvanını vermişlerdir. Sokrates’ten sonra ise sofos yerine 

“filosofos” yani muhabbet-i hikmet demeye başlamışlardır (Meram, 12 Kasım 1908: 7-8). 

Meram dergisinde belirtildiği üzere felsefe, insan düşüncesi ile ortaya çıkıp gelişme 

göstermiştir. İlk zamanlarda felsefe sadece kâinat gerçekleri ile ilgilenirken Sokrates felsefeyi gökten 

yere indirmiş ve önce insanın kendi nefsini bilmesi gerektiği görüşünü ileri sürmüştür. Dergide 

belirtildiğine göre de, fen bilimleri ne kadar ilerleme gösterirse göstersin yine felsefeye muhtaç olacaktır 

(Meram, 12 Kasım 1908: 8).  

Müslümanların felsefe ile olan ilişkisini değerlendiren ve Sebilürreşad dergisinde İzmirli İsmail 

Hakkı tarafından yazılan bir yazıda, İslam toplumları arasında felsefenin pek eski zamanlardan beri yer 

bulduğu, bin tarihlerine kadar da şanlı bir surette konumunu muhafaza ettiği bilgisi verilmiştir. Binli 

yıllarda Avrupa’da modern felsefe ortaya çıkmış fakat Müslümanlar bu yeni anlayıştan uzun süre uzak 

kaldıkları için gelişmeleri takip edememişlerdir. İlerleyen dönemlerde nihayet modern felsefe Osmanlı 

Devleti’nde yer bulmuş ve İslam medreseleri ile mekteplerde okutulmaya başlamıştır. Ancak modern 

felsefe istenen düzeyde bir konuma sahip olamamıştır (Sebilürreşad, 16 Nisan 1915: 176). 

Felsefenin o zamana kadar Müslümanlar elinde hangi safhalardan geçtiği, Müslümanlar 

arasında nasıl algılandığı ve incelendiği, ne gibi felsefe teorileri üretip hangi teorileri çürüttükleri 

konularının toplumda merak uyandırdığı görüşünün yer aldığı yazıda, Müslümanların elinde bulunan 

kelam ile tasavvufun felsefe ile ne derece bağlantısı olduğu konusuna da değinilmiştir. Ayrıca modern 

felsefenin Müslüman toplumlarda nasıl algılandığı ve üzerinde ne gibi araştırmalar yapılması gerektiği 

meselesi ele alınmıştır. Bu yönüyle felsefe ile meşgul olmanın İslam toplumları için bir ihtiyaç olduğu 

tespitinde bulunulmuştur (Sebilürreşad, 16 Nisan 1915: 176-177). 

Meşrutiyet dönemi Osmanlıca dergilerin kimi sayılarında İslam filozoflarının düşüncelerine de 

yer verilerek, İslam felsefesi hakkında okurlara bilgi verilmek istenmiştir. Sebilürreşad dergisinde çıkan 

bir yazıda, İmam Gazali ele alınmış, onun fen ve felsefe konularındaki önemi vurgulanmıştır. Gazali’nin 

ailesi ve çocukluk yıllarından itibaren yaptığı bilimsel ve felsefi çalışmalar üzerine bilgi aktarımı 

yapılarak, İslam’da felsefenin pozisyonu hakkında çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca İslamiyet’in 

hakikatlerine hakkıyla vakıf olmak kaydıyla, fen ve felsefe ne kadar okunur ve incelenirse, İslamiyet’in 

hakikati hakkındaki inanışın da o derece sağlam olacağı görüşü okurlara ulaştırılmıştır (Sebilürreşad, 14 

Mart 1912: 10). 

Osmanlı toplumunun farklı inançlara ve buna paralel olarak felsefelere mensup diğer toplumları 

tanıyıp öğrenmesi yine Meşrutiyet dönemi dergilerinde kendine yer bulmuştur. Beyanülhak dergisinde 

bununla ilgili yazılan bir makalede, Çin Müslümanları ve Konfüçyüs öğreti ve felsefesi üzerinde 
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durulmuştur. Konfüçyüs felsefesine göre, gökten inen kanunlara uyan ve itaat eden insanlar birinci 

sınıftan olup, ödüle mazhar olacaklardır. Fakat dünyevi kanunlara itaat eden insanlar ikinci sınıftan 

sayılıp ceza çekeceklerdir. Konfüsizm kitaplarında yer alan bu bilgileri okuyan bir kişinin kendisini 

Pisagor veya Eflatun huzurunda bulunuyor gibi hissedecektir denilen yazıda, meşihatın gerçekten çok 

güçlü ve açık olduğu yorumu paylaşılmıştır (Beyanülhak, 27 Haziran 1910: 1318). 

Çin’de görülen inanç felsefesi konusunda kayda değer diğer bir isim de milattan önce sekizinci 

yüzyılda yaşamış filozof Lao-Tse’dir. Bu filozofun ulûhiyet ile ilgili görüşlerine yer verilen yazıda, 

kâinatın oluşumunun üç vücuddan meydan geldiği belirtilmiştir. Bu üçü arasında da bir üstünlük veya 

ayrım olmadığı, birbirini tamamladığı detayı verilmiştir. Lao-Tse’nin bu görüşünün, ne Tevrat’ta ne 

Mısır’da ne de Asurlularda dahi bulunmadığı ifade edilerek, çağının oldukça ilerisinde bir felsefi 

anlayışa sahip olduğu vurgusu yapılmıştır (Beyanülhak, 27 Haziran: 1319). 

Sonuç 

II. Meşrutiyet döneminde yayımlanan Osmanlı dergilerinde, toplumun felsefe konusunda 

bilgilendirilmesine yönelik yazılar yazılmıştır. Bu yazıların bazılarında, felsefe dersinin lise düzeyinde 

öğrencilere verilmesinin önemi üzerinde durulmuş, öğrencilerin farklı disiplinlerden edindikleri bilgileri 

zihinlerinde birleştirmeleri ve tek bir mantığa oturtabilmeleri için felsefe eğitiminin şart olduğunu 

savunmuşlardır. Felsefe öğretmenlerinin de benzer bir mantıkla hareket ederek, meselelere ve uzmanı 

oldukları bilim dalına felsefi bir perspektiften bakmaları gerektiğini dile getirmişlerdir. Bu yön eksik 

olursa felsefe eğitiminin de eksik olacağını vurgulamışlardır. 

Basit düzeyde felsefenin gelişimini okurlarına aktarmışlardır. Eski Yunan’da felsefe alanında 

meydana gelen gelişmeler, Ortaçağ skolâstik düşüncesinin felsefeye etkileri ve modern felsefe 

dönemleri üzerinde durmuşlardır. Çin, İran, Hint felsefeleri hakkında yazılar yazarak, toplumda bir 

felsefi bilgi altyapısı hazırlamaya çalışmışlardır.  

Felsefe ile İslam dinini birbirine zıt göstererek, felsefeyi önemsizleştiren bir yaklaşım yazılarda 

görülmemiştir. Aksine felsefenin İslam düşüncesine olumlu etkileri üzerinde durulmuştur. Daha ziyade 

felsefenin toplum için faydalı olacağı anlayışı temel olarak savunulmuştur. Felsefe okumanın ve 

öğrenmenin imana zarar vereceği yönünde görüşlere yer verilmemiştir.    
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TÜRKİSTAN GÖÇEBELERİNİN BOZKIR FİLOZOFU ASAN KAYGI VE DÜNYA 

GÖRÜŞLERİ 

Gülnar KARA1 

Özet 

Altın Orda Devleti’nin son yıllarında etkin bir devlet adamı olan Asan Kaygı, Anadolu sahasında 

neredeyse hiç bilinmeyen Kazak Türklerinin düşünce adamlarından biridir. Gerek devlet adamlarının 

gerekse toplumun önemli meseleleri danıştığı saygın bir bilge kişidir. “Kaygı” terimi Kazak Türklerinde 

ahlaki olgunluğa sahip, görmüş geçirmiş, toplumun durumuna hassas ve bilge insanlar için olarak 

kullanılır. 19. yüzyıl Kazak aydınlarından Şokan Valihanov’un “Bozkır filozofu” dediği Asan Kaygı, 

daha Avrupa toplumlarının aydınlanma çağı öncesinde dünya cenneti “Jeruyuk”u (Kutlu toprak, Kutlu 

yer) Kazak steplerinde aramaya çıkan bir düşünce adamıydı. Kendisi yeni kuşağa toplumun benimsediği 

ahlaki kuralları öğretmeyi önemli bir vazife olarak görmüş, halkının geleceği için kaygılanmıştır. 

Ayrıca, doğa, evren, insanlık, insanın vazifeleri, halkın ve yurdun yüceltilmesi, yöneticiler ve halk 

arasındaki ilişkiler hakkında fikirlerini söyleyen bir filozoftur. Asan Kaygı’nın görüşleri, o dönemin 

göçebe felsefesinin özünü oluşturmuş ve şiirleri halkın geleceği için endişe duygusuyla doluydu. O, 

sadece insanlar değil canlı cansız bütün yaratılmışların kaygısını çeken bir hümanisttir. İnsanoğluna, 

yurduna, halkına sevgisinden dolayı Asan Kaygı’nın ismi Kazak Türklerinde zalimliğe, adaletsizliğe 

karşı bir hümanizm sembolü olarak anılmaktadır. Filozof, Kıylı Zaman (Nice zaman) fikri ile 

yurttaşlarını gelecekte başına gelebilecek tehlikelerden korumak istemiş, “balığın ağaca çıkacağı 

zamanın geleceği” konusunda uyarmıştır. Onun şiirlerinde yeni bir toplum ve devlet düzeni arayışı 

vardır. Çünkü kendi dönemindeki devlet düzeninden rahatsızdır. Bu bozuk düzenden de yöneticileri 

sorumlu tutar, onları hoşgörü ve tevazuya davet eder. Çünkü Asan Kaygı’ya göre, toplumdaki 

eşitsizliğin kaynağı onlardır. Asan Kaygı tarafından verilmiş öğütler, anlamlı ve doyumlu yaşamak için 

kullanılabilecek bir bilgelik demetidir.  

Bu çalışmada Kazak Türklerinin manevi mirasında önemli bir yeri olan Asan Kaygı’nın felsefi dünya 

görüşleri söz konusu olacaktır. Çalışmada Asan Kaygı’nın dünya görüşünde önemli yer tutan Kıylı 

Zaman, Jeruyuk anlayışları onun şiirleri ile açıklanmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Bozkır felsefesi, Asan Kaygı, Kıylı Zaman, Jeruyuk. 

 

STEPPE PHILOSPPHER OF TURKISTAN NOMADS ASAN KAIGY AND HIS 

WORLD VIEWS 
 

Abstract 
Asan Kaigy, who was an active statesman in the last years of the Golden Horde State, was one of the 

thinkers of the Kazakh Turks who were almost unknown in the Anatolian field. 

He is a respected wise man whom both statesmen and society consult important issues. The term 

“Kaigy” is used for people who have moral maturity, who are sensitive to the situation of society and 

wise. 

Asan Kaigy, whom Chokan Valihanov, one of the 19th century Kazakh intellectuals called “steppe 

philosopher” was a thinker who went before the European age of enlightenment to search for the world 

paradise “Zheruyq”. Asan Kaigy’s views formed the essence of the nomadic philosophy of that period 

and his poems were filled with a sense of concern for the future of the people. He is a humanist who is 

concerned not only with humans but with all living and non-living creatures. Because of his love for 

mankind and his people, the name of Asan Kaigy is called as a symbol of humanism against cruelty and 

injustice in Kazakh Turks. The philosopher wanted to protect his citizens from the dangers that might 

happen in the future with the idea of Qiyly Zaman (Bad Time), and warned that ”the time when the fish 

will come to the tree gel”. In his poems there is a search for a new society and state order. He blames 

managers for this corrupt order and invites them to tolerance and humility. Because, according to Asan 

Kaigy, they are the source of inequality in society. The advice given by Asan Kaigy is a bunch of 

wisdom that can be used to live meaningful and fulfilled. 

In this study, the philosophical world views of Asan Kaigy, who has an important place in the spiritual 

heritage of Kazakh Turks, will be discussed.  

Key Words: Steppe Philosophy, Asan Kaigy, Qiyly Zaman, Zheruyq. 

 

 
1 Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, FEF, Tarih Bölümü, gulnarkara06@gmail.com. 
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Giriş 

Sovyet döneminde “Kazak felsefesi”, “Müslüman felsefesi” ve “Türk felsefesi” terimleri 

bilimsel literatürde çok fazla yer edinememiştir. Bu terimler neredeyse milliyetçilik, Panislamizm, 

Pantürkizm kavramlarıyla eşdeğerdi. Felsefe, Avrupa merkezci anlayış çerçevesinde, yani Batı 

felsefesinin rasyonel, bilimsel, katı yasa ve ilkelere tabi dünya görüşü çerçevesinde yorumlanmıştır. Bu 

kanunlar ve kriterleri karşılamayan göçebe felsefesi “şiir” ve “egzotik” olarak değerlendirilmiştir. 

Sovyet döneminde, bilim adamları göçebe felsefesiyle yüzeysel olarak ilgilendiler ve tabi ki Marksizm-

Leninizm anlayışına göre. Bu dönem göçebelerin dünya görüşleri genelde sözlü edebiyatın bir parçası 

olarak yorumlandı.  

Ancak zamanla felsefe hakkındaki anlayış çerçevesi daha genişledi. Felsefenin türü ve filozofun 

kendisinin imajı hakkında görüşler de değişti. Böylece basit bir gerçek ortaya çıktı: felsefe, mitoloji, 

şiir, müzik, din ve edebiyatla ittifak içine girerek çok yönlü olabilirmiş. Batı dünyasının çok iyi 

düşünürler çıkarttığını kimse inkâr etmiyor. Ancak Doğu’nun göçebe dünyasından da maneviyatını 

aklıyla yoğurmuş nice bilge filozoflar çıkmıştır. Göçebeler için felsefe, özel bir çalışma ve özel araştırma 

konusu değil, bir düşünce şekli, bir yaşam biçimi idi. Göçebelerin yaşam tecrübesi, yüzyıllar boyunca 

kuşaktan kuşağa aktarılan, büyük düşüncelerin korunduğu, çoğaltıldığı ve aktarıldığı söz sanatının 

oluşmasına katkıda bulundu. Göçebeler felsefi düşüncelerini şiirlerle ifade etmede usta idiler. Kazak 

Türkleri de diğer Türkistan göçebeleri gibi söz sanatına çok önem veren bir topluluktur. Göçebeler 

geleneğinde uzun süren davalar, bitmeyen kavgalar söz sanatının kudreti ile çözülmüştür. Dolayısıyla 

hitabeti, ikna kabiliyeti iyi olan kişiler toplumda saygı görmüş, Hanlar bile onların sözlerine kulak 

vermiştir.  

Felsefeyi orijinal anlamında, yani, yalnızca özel bir rasyonel-mantıksal bilgi olarak değil, 

evrensel bir zihinsel formda ifade edilen bir bilgelik aşkı, öz-farkındalık ve yaşam anlayışı olarak 

değerlendirecek olursak, Kazak felsefe tarihinde önemli bir yeri olan Asan Kaygı’yı “bozkır filozofu” 

diyebiliriz.  

Asan Kaygı, Kazaklar ve Nogaylar başta olmak üzere Başkurt, Türkmen, Kırgız, Karakalpaklar 

arasında da yaygın bilinen, sahiplenilen tarihi bir bilge kişidir. Asan Kaygı, Kazaklar için Asan Atadır, 

Nogaylar için Asan Kaygılı, Asan Abız’dır. “Kaygı” terimi ise, Kazak Türklerinde ahlaki olgunluğa 

sahip, görmüş geçirmiş, toplumun durumuna hassas ve bilge insanlar için olarak kullanılmıştır. 

Araştırmacı Kurmangali Halid, “Tevarih Hamsa” eserinde kendisinin Asan Kaygı’nın kim olduğunu 

sorusuna Kudabay isimli şairin: 

Asan’ın asıl tübi Nogay deymin,                           Asan’ın asıl kökü Nogay diyorum 

Ülkenderdiñ aytuvı solay deymin,                           Büyüklerin söyledikleri böyle diyorum  

Bul sözge anıq kanıq emes edim,                           Bu söze ben de kani değil idim  

Esitgenim taqsır-au bulay deymin,                         Duyduğumuz efendim böyle diyorum  

Teginde Nogay-Qazaq tübümüz bir…                     Aslında Nogay-Kazak kökümüz bir…            
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şeklinde cevap verdiğini bildirmesi (Halid, 2014, s. 104-105) Asan Kaygı’nın 15. yüzyılda Deşt-i 

Kıpçak bozkırlarını mesken tutmuş Türk kabilelerinin ortak düşünürü olduğunu göstermektedir. 

Nitekim onun şiirlerinin Kazak, Kırgız, Karakalpak, Nogay ve Başkurtlar arasında neredeyse birebir 

nüshaları bulunmaktadır.  

Asan Kaygı ile ilgili halk arasında bilinen malumatlar ilk defa 19. yüzyıl Kazak aydınlarından 

Şokan Valihanov tarafından derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Onun dünya görüşlerini ifade ettiği 

şiirleri 1910 yılından itibaren Orenburg, Kazan ve Almatı’da yayınlanmıştır (Ünal, 2008, s. 247). 

Araştırmacılar arasında Asan Kaygı’nın tarihî bir şahsiyet veya mitolojik bir kahraman olduğu 

konusunda görüş birliği yoktur. Araştırmacıların büyük çoğunluğu onun Altın Orda’nın dağılmaya 

başladığı dönemde yaşayan bilge bir devlet adamı, filozof olduğunu kabul etmekle beraber Altın Orda 

hanı Uluğ Muhammed’in1 danışmanı olduğunu varsaymaktalardır.  

Halk arasında bilinen rivayetlere göre, Asan Kaygı Üysin kabilesinin lideri ünlü Maykı Biy’nin2 

altıncı göbekten torunudur (Magauin, 1992, s. 24). Babası Sabit, avcılıkla uğraşan halk arasında tanınan 

birisiydi. Annesinin isminin Saliha olduğu, Güljazira isimli eşi ve Abat3 isimli oğlu olduğu rivayet 

edilmektedir. Ünlü Kazak yazar M. Auezov, Asan Kaygı’nın soyu ve kabilesinin belli olmadığını bildirir 

(Auezov, 1997, s. 26). Asan Kaygı’nın nerede yaşadığı ve vefat ettiği konusunda da farklı görüşler 

bulunmaktadır. Ş. Valihanov, Asan Kaygı’nın Yedisu bölgesinde yaşadığını ve Issıkgöl civarında vefat 

ettiğini ileri sürüyorsa (2011, s. 138), bazı araştırmacılar Kazak destanı “Aysaoğlu Amet”’i kaynak 

göstererek onun Adigeli kıyısında (Başkurtistan) yaşadığını bildirmiştir (Nauçnoye Opisaniye 

Kazahskih Rukopisey, 1975, s. 278). Kazak araştırmacı Nısanalin’e göre filozof, Özbekistan’daki Jideli-

Baysın mevkiinde vefat etmiştir (Nısanalin, 2014, s. 10).  A. Abilkayırkızı ise, kendi çalışmasında farklı 

iki görüşü dile getirir. Birincisine göre, Asan Kaygı, Jezkazgan ilinin Uludağ ilçesinde, ikinci görüşe 

göre, Kızılorda ilinin Şiyeli ilçesinde defnedilmiştir (Ãbilqayırqızı, 2011, s. 8). Diğer bir Kazak 

araştırmacı S. Kondıbayev ise, Asan Kaygı’nın tarihi bir şahsiyet olmadığını, mitolojik bir karakter 

olduğunu ileri sürmektedir (Kondıbayev, 2008, s. 97-99). Bununla birlikte, Asan Kaygı’ya ait olduğu 

rivayet edilen yukarıdaki türbeler dışında Mangıstav’daki Şetpe kasabasından 35 km. uzaklıktaki Esen 

Ata, Güney Kazakistan ili, Şardara ilçesindeki Uzun Ata, Türkmenistan’daki Esen Ata türbelerinin de 

Asan Kaygı’ya atfedildiğini bildirmiştir (Kondıbayev, 2008, s. 99). Çeşitli kaynaklar ve araştırmalarda 

onun yaşadığı veya bulunduğu yerler çok geniş bir alanı kapsamaktadır: Aktöbe, Agideli (Başkurtistan), 

 
1 Uluğ Muhammed, Tukay Timur’un sekizinci öbeğinden, Toktamış Han’ın torunudur. Han tahtı için savaşan iki 

kardeşin ikisinin de isimleri Muhammed olunca birisine Uluğ Muhammed, diğerine Kiçik (Küçük) Muhammed 

denmiştir. Kiçik Muhammed, Saray şehrini ele geçirince Uluğ Muhammed, İdil Nehrinin yukarısına Bulgar 

topraklarında çekilmiş ve burada Kazan Hanlığı’nı kurmuştur. Asan Kaygı da onunla birlikte gitmiş, onun 

danışmanı olarak hizmet etmiştir (Qazaqstan Tarihi, 2006, s. 723). 
2 Maykı Biy hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kondıbayev, 2008, s. 96-99. Maykı Biy’nin ismi Başkurtların Tabın 

Kabilesinin şeceresinde ve 17. yüzyıldaki Başkurt tarihi eseri “Çingizname’de de geçmektedir. Burada Maykı 

Biy’nin Başkurt kabileleri konfederasyonuna liderlik ettiği ve onların delegasyonunun başında Cengiz Han’ı 

ziyaret ettiği bildirilmiştir (Başkirskiye Şejere, 1960, s.156, 158,163 vd.) 
3 Abat Batır için bkz. Qazaq Ertegileri, Abat Batır, T. II, Almatı, 1962, s. 387-395. 
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Kazan, Saray, Karakalpak toprakları. Muhtemelen Asan Kaygı, Kutlu toprak arayışı sırasında bahsi 

geçen yerlerin hepsinde bulunmuş olabilir. Asan Kaygı’nın ne kadar yaşadığı konusunda da farklı 

anlatımlar mevcuttur (Karenov, 2016, s. 118). Günümüzde Asan Kaygı’ya ait olduğu söylenen şiirlerin 

sadece Kazakistan ve Karakalpak Özerk Cumhuriyetinde yazıya dökülmüş 20 civarında varyantı vardır 

(İstoriya Literaturı Urala (konets XIV-XVIII vv.), 2012, s. 86). 

Asan Kaygı’nın şiirlerinde eleştirdiği Janibek Han’ın hangi Janibek (Kazak Hanı mı? Altın Orda 

hanı mı?) olduğu konusunda farklı düşünceler bulunmaktadır.  

Kazakistan Milli Ansiklopedisi’nde Asan Kaygı’nın Kazak Hanları Kerey ve Janibek Hanların 

danışmanı olduğu bilgisi verildiyse (1998, s. 471), M. Magauin’in eserinde de Asan Kaygı’nın hizmet 

ettikleri hanın Kazak Hanları Janibek ve Kerey olduğunda dair işaretler vardır (Magauin, 1992, s. 34-

35). Ancak 19. yüzyıl şairlerinden (jırau) Şınyaz Şanayoğlu’nın şiirlerindeki 

Aştarhan degen ülken şãr                         Aştarhan denen büyük şehir 

Ãz Jãnibek Hanıñnıñ                                 Az Janibek Hanının 

Öz qolınan saldırgan.                                 Kendi eliyle inşa ettirmiş. 

Qalasın salgan jerlerde                              Şehrini inşa ettirdiği yerlerde 

San bulağı köringen.                                 Çok sayıda kaynaklar görünür 

Aq Edildiñ jagası                                       Ak İdil’in kıyısı 

Asan Kaygı, Jirenşe,                                  Asan Kaygı, Jirenşe, 

Ãz Jãnibek Hanıñnıñ                                  Az Janibek Hanının  

Tusında bolgan danası                                Devrinde olmuşlar bilgesi 

                                                 (Bekenov, M., Qasayetiñnen Aynaldım, Almatı, 2009, s. 17) 

gibi şiir satırları bu kişinin Altın Orda Hanı Janibek için söylendiğini ispat etmektedir. Bunu 

diğer bir şair Murat Mönkeoğlu’nun da sözleri desteklemektedir:  

Altı jıl balşık bastırıp,                             Altı yıl balçık yaptırdığı, 

Togız jıl keriş soqtırıp,                           Dokuz yıl kerpiç döktürdüğü, 

Susının şayga kandırıp,                         Hararetini çayla bastırdığı, 

Handıgına jurtın nandırıp,                    Han olduğunda halkını inandırdığı, 

Adıra qalgır Aştarhan,                           Lanet olsun Aştarhan 

Ãz Jãnibek saldırıp,                               Az Janibek’in inşa ettirdiği 

Aqılın kãuirge aldırıp                            Aklını kafire verdiği 

Aylası qurıp ketken jer                          Çıkış yolu bulamadığı yer 

                                                                                               (Möñkeulı, 2013, s. 12, 23). 

Son dönemde araştırmacıların büyük çoğunluğu Asan Kaygı’nın sözlerini sarf ettiği Janibek 

Han’ın Kazak Hanlığı’nın kurucularından olan Janibek değil, Altın Orta Hanı Janibek (1342-1357) 

olduğu konusunda hemfikirdir (Artıkbayev, 2001, s. 46-59; Tasmaganbetov, İ., Samaşev, Z, 2004, s. 

21.) 

1. Asan Kaygı’nın Devlet Yönetimi Anlayışı  
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Asan Kaygı’nın görüşleri kendi döneminin göçebe felsefesinin özünü oluşturmuş ve şiirleri 

halkın geleceği için endişe duygusuyla doluydu. Onun şiirlerinde yeni bir toplum ve devlet düzeni 

arayışı vardır. Çünkü kendi dönemindeki devlet düzeninden rahatsızdır. Bu bozuk düzenden de 

yöneticileri sorumlu tutar, onları hoşgörü ve tevazuya davet eder. Çünkü Asan Kaygı’ya göre, 

toplumdaki sorunların kaynağı onlardır. Asan Kaygı, kendisinin danışmanı olduğu Janibek Han’ın tutum 

ve davranışlarını da doğru bulmayarak şairane bir üslup ile sert eleştiriler yapar. O’nun “Hey Hanım, 

ben söylemezsem bilmezsin.. diye başlayan şiirler grubunun bulunduğu iki rivayetin ilk nüshası Rus 

araştırmacı G. N. Potanin tarafından yazıya geçirilmiş ve 19. yüzyılın sonunda “Dala Vilayeti 

Gazetesi”nde yayınlanmıştır (Dala Uãlayatı Gazeti, 1897, no. 47). Diğer nüshası şiir ve nesir karışık 

şeklinde verilmişse de içerik olarak farklılıklar yoktur (“Dala Uãlayatı Gazeti”, Ãdebi Nusqalar, 1899-

1902, Almatı, 1992, s. 413-415). Janibek Han’a söylediği bu şiirlerde iktidar sarhoşluğuyla halkının 

sıkıntılarını görmezden geldiğini eleştirmekle beraber, bu şekilde yönetmeye devam ettiği takdirde 

başına gelebilecekler konusunda da uyarılar yapmaktadır. Asan Kaygı’ya göre, devletin düzeni için 

adalet ve yiğitlik gibi erdemlerin olması gereklidir. Bu erdemlere sahip olmayan yönetici devleti iyi 

yönetemez:  

Ay! Han iyem, men aytpasam bilmeysiñ,            Ey! Hanım, ben söylemesem bilmezsin,  

Aytqanıma könbeysiñ.                                      Söylediğime kulak asmazsın. 

Şabılıp jatqan halkın bar,                                   Saldırıya uğrayan halkın var 

Aymagın közdep körmeysiñ.                             Ulusunu gezip görmezsin. 

Qımız işip qızarıp,                                              Kımız içip kızarıp,  

Mastanıp, qızıp terleysiñ.                                    Sarhoş olup terlersin. 

Öziñnen basqa han joqtay                                   Kendinden başka han yokmuş gibi  

Eleurep nege söyleysiñ?!                                     Niçin hiddetlenip konuşursun?! 

Qorgan saldıñ beynet qıp,                                    Kale inşa ettin zahmetle1 

Qızmetşiñ jatır işip-jep.                                        Hizmetçilerin yatıyor içip-yiyip.  

On san Nogay bülünip,                                         On san Nogay2 bölünürse 

Artıñdı alar Orıs kep,                                            Yurdunu alır Ruslar gelip,  

Munı nege bilmeysiñ.                                            Bunu nasıl bilmezsin?!          

                                                             (Qazaq Handıgı Dãuirindegi Ãdebiyet, 1992, s. 33-34). 

Başkurt dilindeki nüshasında Asan Kaygı, Janibek Han’ı fazla vergi alarak, kendi hazinesini 

doldurmakla itham eder:  

 
1 Rivayetlerde Janibek Han’ın yerleşik hayata geçme yanlısı olduğu ve buna da Asan Kaygı’nın karşı çıktığı 

bildirilmektedir. Asan Kaygı, yerleşik halkın düşman saldırısına uğradığı takdirde evlerini bırakıp gidemeyeceğini, 

göçebelerin ise, hayvanları ve keçe çadırlarını hızlı bir şekilde toplayıp kaçabileceğini düşünüyordu (Jivaya 

Starina, 1917, s. 171).  
2 San yüz bini, on san bir milyonu karşılar. On san Nogay tabiri, bir milyon nüfusluk Nogay demektir. Bkz. A.Zeki 

Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981, s. 146 // Ünal, 2008, 

s. 248, dipnot. 4.  
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Orınsız kelgen salıktan                             Yersiz alınan vergi ile 

Gãzeyneñdi torltırdıñ                               Hazineni doldurdun 

Altın menn gumiske.                                Altın ile gümüşe..                     

                                                                                                            (Mambetov, 1976, s. 125) 

Bununla birlikte her şeye rağmen öncelikli olarak hanlığın idari yapısının güçlendirilmesi, yeni 

bir siyasi yapı içerisinde bütünleşen kabileler arasında birlik ve kardeşliğin sağlanmasını istiyor. O’na 

göre, kabilelerin merkezi bir çatı altında devletleşmesi ve Türk kabilelerinin gelişip güçlenmesi için 

birlik ve beraberlik çok önemlidir. Altınordu Devleti’nin yıkılması sonrasında, Rusların yeni kurulan bu 

ulusları istila edebileceğini, Türk dünyasının nasıl bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu çok önceden 

görebilmiştir. Bundan dolayı kaygılanmış, önlem alınmasını gerektiği konusunda uyarılarda 

bulunmuştur. Birlik beraberlik içinde olunmadığı, güçlü bir devlet kurulmadığı, devletle milletin barışık 

olmadığı, bütünleşmediği, halkın dertlerine, sıkıntılarına bigane kalındığı takdirde felaketlerin hiçbir 

zaman eksik olmayacağını vurgulamış, gittikçe büyüyen bir Rus tehlikesinin Türkistan Türklerinin 

kapısını çalabileceğini önceden görebilmiş ve devlet adamlarını, halkı bu konuda uyarmıştır (Ünal, 

2008, s. 252). Asan Kaygı’nın görüşlerinden devlet yönetiminde soyluluk esasını benimsemiş olduğunu 

da anlamak mümkündür. Rus araştırmacı Potanin’in derlediği rivayetlerde Asan Kaygı’nın “gelecekte 

asil soylardan gelmeyenin reis olacağını, evlerin halatlar olmadan yapılacağını1 öngördüğü yazılır 

(Jivaya Starina, 1917, s. 170).  

Qatın aldıñ qaradan,                           Eş aldın karadan2  

Ayrıldıñ handıq joradan,                    Han geleneğinden ayrıldın,  

El ustaytın ul tappas,                          Ulus yönetecek oğul doğurmaz,  

Ayrılar ata muradan,                          Uzaklaşır ecdat töresinden, 

Munı nege bilmeysiñ                         Bunu nasıl bilmezsin! 

Quladın qustıñ qulı edi,                     Kuladın3 kuşların en zayıfıydı 

Tışqan jep jüni tüledi,                        Sıçan yiyip tüyü kabardı 

Aqqu, qustıñ töresi,                            Kuğu, kuşların sultanıydı 

En jaylap köldi jür edi,                       Göl kıyısında yaşardı 

Añdıp jürgen köp düşpan                    Fırsat kollayan çok düşman 

Elge jau bop keledi                             Yurduma düşman olup gelecek 

Quladın aqqudı öltirse                         Kuladın, kuğuyu öldürürse 

Öz basıña keledi.                                 Senin de başına (bu iş) gelecek 

Qulıñ köp seni öltürer,                         Kölelerin çok öldürmeyi isteyen 

 
1 Göçebelerin keçeden yapılmış çadır evleri rüzgardan savrulmaması için halatlarla sağlamlaştırılır. Burada çadır 

evlerden toprak evlere geçileceği bildirilmiştir.  
2 Rivayette Janibek Han ava çıktığı sırada güzel bir kadınla karşılaştığını, sonra onu beğenerek, kadının eşine çok 

sayıda mal mülk vererek kendisine eş olarak aldığı anlatılır. Kadının eşi Han’a karşı gelemeyip onun emrine uymak 

zorunda kalmıştır (Jivaya Starina, 1917, s. 171).   
3 Yırtıcı kuşların içindeki en zayıf türüdür.  
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Osını Asan biledi                                 Asan bunu biliyor 

Munı nege bilmeysiñ?!                         Bunu nasıl bilmezsin?! 

Til alsañ izdep qonıs kör,                      Sözümü dinlersen, yurt ara 

Jelmaya1 minip jer şalsam                      Jelmaya’ya binip yurt bakacağım 

Tapqan jerge el köşir                             Bulduğum yere halkı göç ettir 

Munı nege bilmeysiñ?!                          Bunu nasıl bilmezsin?!                                                                                                               

Arasında Qıtay, Orıstıñ                          Arasında Çin ve Rusların  

Qorgan sap tınış jatırsıñ                         Kale inşa edip gamsız yaşıyorsun, 

Ertisti örlep Orıs jür                               İrtiş boyunda Ruslar çoğaldı 

Til alsañ izdep konıs kör                        Sözümü dinlersen, yurt ara! 

Ay, Jãnibek oylasañ                                Ey, Janibek, düşün bir daha 

Qıylı qıylı zaman bolmay ma?                Türlü türlü zaman olacak 

Suda jürgen aq şortan                              Suda yüzen turna balığı 

Qaragay basın şalmay ma?                      Çam ağacına çıkacak 

Munı nege bilmeysiñ?!                             Bunu nasıl bilmezsin! 

Koş aman bol Jãnibek!                             Elveda, esen kal Janibek, 

Endi meni körmeysiñ!                              Bundan sonra beni görmezsin! 

                                                                                        (Düysenbayulı, 2007, s. 10).  

Asan Kaygı’yı bu şekilde düşünmeye iten temel neden, yaşadığı dönemin ve ortamın siyasal 

istikrarsızlıklarla dolu oluşudur. Siyasal istikrarsızlığın ve otorite boşluğunun doğurduğu kargaşa 

ortamının nelere mal olacağını iyi bilen Asan Kaygı söz konusu endişelerini dile getirmiştir:  

Ol künde qarındastan qayır keter                      O gün geldiğinde kardeşten de hayır gelmez 

Handan küş, qaragaydan şayır keter,                 Handan güç, çam ağacından şayır (reçine) gider 

Ul-kızıñ Orısqa bodan bolıp                              Oğul-kızın Ruslara köle olup 

Qayran el, esil jurtım sonda ne eter?!                Yüce halkım, güzel yurdum o vakit neyler?! 

                                                                             (Qazaq Ãdebiyetiniñ Tarihı, 2008, s. 283). 

Asan Kaygı’ya iyi bir hükümdar halkının iyiliğini şahsi çıkarlarından üstün koyması lazım. Aksi 

halde halkın devlete karşı olan güveni sarsılır, devlet yapısı bozulur ve hükümdarlık yıkılır. 

Rivayetlere bakılırsa Asan Kaygı’nın korktuğu başına gelmiştir. Halk dağılmış, perişan halde 

sefalet çekmiştir. Asan Kaygı’nın bu dönemde halkın mutluluğu ve huzuru için çabaladığı “Kırım’ın 

Kırk Batırı” destanında Togan Batır’ın Asan Kaygı’ya sarf ettiği rivayet edilen şu sözlerle ifade 

edilmektedir:  

Ay, agamız, agamız!               Ey, ağamız, ağamız! 

Boldıñ bizge panamız,             Oldun bize koruyucu 

Nogaydıñ jetim-jesirin             Nogay’ın yetim-duluna 

 
1 Efsanevi deve ismidir.  
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Qoyday alıp sen baqtıñ            Sahip çıkıp, sen baktın. 

Aş-arıq bolgan Nogayga           Açlık çeken Nogay’a 

Pana bolıp olarga                      Sahip çıktın onlara 

Tamaq berip, jem taptıñ           Azık buldun yemekle. 

                                                                                                            (Magauin, 1992, s. 26). 

Asan Kaygı’nın Kıylı Zaman görüşleri, boş yere söylenmiş bir söz değildir. Bu, halka 

gelebilecek tehlikeler hakkında yapılan bir uyarıdır. Yarın bugün gibi olmayabilir. Dolayısıyla yarının 

getireceği değişiklere insanlar hazırlıksız yakalanmamalıdır.  

 2. Asan Kaygı’nın Görüşlerinde Ahlak Tanımı  

Asan Kaygı’nın günümüze kadar ulaşabilen çok derin ve manalı sözleri çağımızda dahi 

insanlara rehberlik edecek mahiyettedir. Bu sözlerinde insanlara makbul erdemler ele alınır. Dürüstlüğü, 

doğruluğu, yalandan sakınmayı, dostluğa değer vermeyi, tevâzuyu, birlik ve bütünlüğü, ülkeyi ve 

insanları sevmeyi öğütler. Her kelimesinde ilginç nükteler, her terkibinde ince dokunaklı manalar 

gizlidir (Ünal, 2008, s. 254). Asan Kaygı’nın düşüncelerine göre insan her adımını dikkatli atması lazım. 

Yoksa beşeri dünyanın yalanlarına kanan insana kibirlilik, gıybet, kıskançlık vs. kötü alışkanlıklar 

yapışır. Bunlar insanın kendisine zarar vermesi dışında onun yakınındakilerin de kaderini kötü etkiler, 

mutluluklarını bozar. 

             Argımaqqa mindim dep                                 Yüğrük ata bindim diye  

             Artqı toptan adaspa.                                       Arkanda gelenlerden uzaklaşma  

             Küniñde özim boldım dep                              Bugün başarılı oldum diye  

             Keñ peyilge talaspa,                                        İhtiraslara kapılma  

             Artıq uşin aytısıp                                             Küçük bir şey için kavga edip 

             Dostarıñmen sanaspa.                                      Dostlarınla çekişme  

             Gılımım jurttan astı dep,                                  İlmimle şöhret oldum diye 

             Keñessiz söz bastama.                                     Bilmeden söze başlama  

             Jeñemin dep bireudi                                        Yenmek için sırf birini 

             Ötürik sözben qostama.                                   Yalan söze destek verme 

             Minezi jaman adamga                                      Huyu kötü insana  

             Endi qaytıp juıspa                                            Bir daha yakınlaşma  

             Tãvir körer kisiñmen                                       Sevdiğin insanlarla  

             Jalgan aytıp suıspa                                          Yalan söyleyip aranı açma 

             Atadan altau tudım dep                                   Kardeşlerim çok diye 

              Asqınıp jauap aytpañız.                                   Üstünlük taslayıp konuşma  

Alganım asıl aru dep                                        Aldığım eşim güzel diye  

Kün şıgarıp jatpañız.                                        Öğlene kadar yatma 

Atamnıñ malı köp-ti dep                                  Babamın malı çok diye 

Attı basqa tartpañız                                          Atı başına vurma 
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Eseniñde- tiriñde                                              Selamette hayatta iken  

Bir bolıñız bãriñiz,                                           Bir olunuz hepiniz 

Ahiretke barganda,                                           Ahirete varıldığında  

Hak qasında turganda                                       Allah’ın karşısına durulduğunda  

Qıdırdıñ özi bolgay jarıñız!                              Hızır (A.S) olsun yoldaşınız! 

                                                                                           (Aldaspan, 1970, s. 65-67). 

Asan Kaygı, bazı şeylerin değerinin anlaşılmasının biraz da muhatabın algısına bağlı olduğunun 

farkındadır. Cevherin değerini sarrafları bilir kaidesince, değeri anlaşılmayan sözlerin sarf edilmesi 

boşunadır. Hayvanların önüne, ot yerine mücevher dökülmesi ne kadar abes ise cahil olana hikmetli söz 

söylemek o kadar abestir. 

Kölde jürgen qoñır qaz                                     Gölde yüzen konur kaz  

Qır qadirin ne bilsin,                                         Kırların kıymetini ne bilsin  

Qırda jürgen duadaq                                          Kırlarda gezen duvadak1 

Su qadirin ne bilsin!                                          Suyun kıymetini ne bilsin  

Auıldagı jamandar                                             Köydeki cahil insanlar 

Er qadirin ne bilsin!                                           Yiğidin kıymetini ne bilsin  

Köşip-qonıp körmegen                                       Konar-göçer yaşamayanlar  

Jer qadirin ne bilsin!..                                         Yer kıymetini ne bilsin… 

                                                                                                 (Aldaspan, 1970, s. 65-66).  

3. Asan Kaygı’nın Jeruyuk (Kutlu Toprak) Arayışı  

Asan Kaygı’nın asıl hayali halkının huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir yurt bulmaktır. Bu mesele 

ta Dede Korkut zamanından beri süregelen toplumun hayalidir. Asan Kaygı, kendi dönemindeki 

meseleleri derinden hissetmiş, kıtlık, salgın hastalıklar, kabileler arasındaki kavgalar, toplumdaki 

eşitsizlik, yöneticilerin vurdumduymazlığı, dış düşman tehlikesini dert edinmiş, halkının huzur bulacağı 

yurdu bulmayı hayal etmiştir. Onun hayalindeki Jeruyuk, suyu bol, toprağı verimli, düşmanların 

ulaşamayacağı, kardeş kavgalarının olmadığı yerdir. Burada insan kaygı, keder nedir bilmez. 

Düşmanlığın ne olduğunu bilmez. Yarınım ne olacak diye tasalanmaz. Jeruyuk’ta insanlar eşit 

statüdeler. Birinin diğerine üstünlüğü, başkaları üzerinde tahakkümü yoktur. Burada herkes mutludur, 

aralarında nifak, husumet bulunmaz. Birliğin, zenginliğin, huzurun, barışın hakim olduğu “koyun 

üzerinde serçenin yuva yaptığı” yerdir (Ünal, 2008, s. 256). Böylece efsanevi Jelmaya2 isimli devesine 

binerek Deşti-Kıpşak’ın tüm bölgelerini gezmiştir. Her gittiği yerin de tasvirini vermiştir. Bazı yerleri 

beğenerek olumlu görüşler bildirmiş, beğenmediği yerleri sert bir üslupla fikrini beyan etmekten 

sakınmamış.  

 
1 Kuş türü. 
2 Jelmaya, efsanevi hızlı bir deve türüdür. Bazı araştırmacılar Jelmaya’nın arkaik, kayıp olmuş bir deve türü 

olduğunu söylemektedir (Kaskabasov, 1984, s. 13-17). 
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Doğuda İrtiş Nehri’ne geldiğinde “Burasının insanı doydum diye boş oturmaz, açım diye 

ağlamaz, ineğin boynuzu, domuzun kulağı görünen yermiş,” demiş. Şıngıs Dağı’na geldiğinde 

“Burasının toprağı “kudurukmuş, bu toprakta yetişen ot “kudurur”, onu yiyen hayvan “kudurur”, onların 

etini yiyen, burasının suyunu içen insan “kudurur”, kan eksik olmayan, kavga, gürültüsü bol olacak 

yermiş,” diye tasvir etmiş.  

Kızıl Şilikti bölgesine geldiğinde “burasının dört kapısı varmış, ikisinden kut bereket girer, 

ikisinden jut (kıtlık) girer. Halkı zengin de, fakir de değil, orta halli yaşayacaktır. Burada “jambas kurt” 

diye bir kurtçuk türü varmış, bundan dolayı insanların ömrü uzun olmaz,” demiş. Balhaş Gölü hakkında 

“Balığı tay gibi, kuşları koyun gibi (yani büyük) nasibi bol yermiş. Fakiri aç kalmazmış. Balığı azık olsa 

da suyu tuzlu, çöle çok yakın yermiş, kasırgası çok olur. Kamışları kasırgadan korumaz, hayvana azık 

olmaz, kışı iyiyse de yazı sıcak, kalabalık halka yurt olmaz,” demiş. Rivayetlere göre Mangıstau 

yarımadasına üç defa gitmiş ve “Hayvancılık için uğraşan kişilere Mangıstau’dan iyi yer yok” dediyse,  

Yedisu’ya geldiğinde “ağacının her dalında meyve yetiştiğini” beğenmiş, Çu bölgesine görünce “kalın 

kamışın sayesinde halkın kıtlık nedir bilmez” demiş. Çimkent, Sayram’a geldiğinde “İki adımda bir 

pazar, malda bereket olmayacak, iki adımda bir mezar başta bereket olmayacak” yermiş dediği rivayet 

edilir (Magauin, 2007, s. 33)  

Bu şekilde birçok yeri gezmiş, her gittiği yer hakkında görüşlerini söylemiştir. Aylar, yıllar 

birbirini kovalar. Rivayetlere göre, Asan Kaygı, Jeruyuk’u altı-yedi, bazen on yedi yıl, bazılarına göre, 

ömür boyu aramış. Ancak gezdiği yurtlarda hep bir eksiklikler bulmuştur. Ona göre, gezdiği yerlerin 

hiçbiri halkının huzur içinde yaşayacağı yurt değillerdi. Dışarıdan göründüğü gibi yaşam için kolaylığı 

onu memnun etmiyordu. Gezdiği yerlerin neden uygun görmediğini de da her seferinde açıklamıştır. 

Aylar, yıllar birbirini kovalar, ancak Jeryuyuk’u bulamaz. Halkını ebedi mutluluğa götürmek isteyen 

Asan Kaygı, Uludağ civarında hayata veda eder (Magavin 1992, s. 25). Potanin’in derlediği rivayette 

ise Asan Kaygı’nın Yedisu ve Altay Dağlarını yedi yıl boyunca gezdiği ve sonunda Jeruyuk’u İran 

yakınlarında bulduğu bildirilmiştir. Burası Buhara’dan 15 günlük mesafede bulunan Jideli-Baysın diye 

bilenen bir mevki imiş ve Asan Kaygı kendisiyle birlikte çok sayıda Kazak kabilesini oraya 

götürmüşmüş (Jivaya Starina, 1916, s. 171). Muhtemelen bundan dolayı günümüzde Kazak Türkleri 

arasında Jideli-Baysın, Jeruyuk’un eşanlamlısı olarak kullanılmaktadır.   

Asan Kaygı, yurttaşların birbirlerine karşı sevgiyle bağlanmasını istemektedir. Devleti oluşturan 

bireylerin çıkarları, sevinçleri, üzüntüleri ve duyguları ortak olacak. Böyle bir birlik sağlamış devletin 

bölünmesi ve parçalanması olanaksızdır. Bu ortak duyguları onları birliğe götürecek. Doğru 

yönetilmeyen devletin halkı mutsuz olacak, çile çekecektir. 

Taza minsiz asıl tas                                             Kusursuz kıymetli taş 

Su tübinde jatadı                                                  Su dibinde yatar 

Taza minsiz asıl söz                                             Kusursuz güzel asil söz 

Oy tübinde jatadı                                                  Düşünce derinliğinde yatar 

Su tübinde jatkan tas                                            Su dibinde yatan taş 
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Jel tolqıtsa şıgadı                                                  Rüzgar dalgalandırırsa çıkar 

Oy tübinde jatkan söz                                           Düşünce derinliğinde yatan söz 

Şer tolqıtsa şıgadı                                                  Keder dalgalandırırsa çıkar 

                                                                                       (Aldaspan, 1970, s. 61).  

Asan Kaygı’nın bu şiiri filozofun Asan Kaygı, onun kendi döneminin  kaygısını çeken bir 

hümanist olduğunu gözler önüne sermektedir.  

Sonuç 

19. yüzyıl Kazak aydınlarından Şokan Valihanov’un “Bozkır filozofu” dediği Asan Kaygı, 

Avrupa toplumlarının aydınlanma çağı öncesinde dünya cenneti “Jeruyuk”u (Kutlu toprak, Kutlu yer) 

Kazak steplerinde aramaya çıkan bir düşünce adamıydı. Kendisi yeni kuşağa toplumun benimsediği 

ahlaki kuralları öğretmeyi önemli bir vazife olarak görmüş, halkının geleceği için kaygılanmıştır. 

Ayrıca, doğa, evren, insanlık, insanın vazifeleri, halkın ve yurdun yüceltilmesi, yöneticiler ve halk 

arasındaki ilişkiler hakkında fikirlerini söyleyen bir filozoftur. Asan Kaygı’nın felsefesi somut önerileri 

olan bir ahlak ve siyasetnamedir. Asan Kaygı tarafından verilmiş öğütler, anlamlı ve doyumlu yaşamak 

için kullanılabilecek bir bilgelik demetidir. Akılcı çizgide eserler veren Türk düşünürü Asan Kaygı’nın 

felsefî görüşlerinin gücünü kimse inkâr edemez. Fikirlerini açık ve anlaşılabilir bir halde, halkın 

anlayacağı en rasyonel ve kolay şekilde vermiş olan Asan Kaygı verdikleri mesajlarla günümüzde de 

yüce milletimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir. 
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TÜRK HALKLARININ MÜZİK İRSİNDE TARİHSEL-KAHRAMANLIK 

TÜRKÜLERİNİN ROLÜ 

Habibe MAMMADOVA1 

Özet 

Türk halklarının en erken dönemlerden gelişme tarihi, tarihi kökenleri, düşünce ve ahlak yöntemleri, 

halkların folklorunda oluşan ortak noktalara yol açmıştır. Türk halkarının tarihi ve kahramanlık 

türkülerinin sınıflandırılması: Oğuz grubu (Azerbaycan, Türk, Gagavuz, Türkmen), Kıpçak grubu 

(Kazak, Kırım Tatarı, Kırgız, Karakalpak), Bulgar grubu (Kazan-Tatar, Başkır, Kum) - Uğur grubu 

(Özbek, Uygur), Uygur-ouz grubu (tuva, cakas), çuvaş ve yakut grubu (yakut, çuvaş). Türk halklarının 

hayatında yer alan gerçek tarihsel olaylar ve gerçekleri yansıtan bu türküler,  kahramanlık motifleri, 

etkileyici şiir dili, melodik metroritmik özellikler taşımaktadır. Öte yandan, türk halklarının tarihi 

geçmişi, onların kahramanlık mücadelesi destanlarda parlak tecessümünü bulmuştur. Burada diskussiya 

doğuran düyünlü bir makamlarla karşılaşıyoruz. Tarihi şarkı türü destanlarla yakından ilişkili olduğu 

bilinen bir gerçektir. Fakat tarihi faktörü içeren tarihi-kahramanlık türküler ve ya destanların ilk önce 

oluşması biraz tartışma doğurur. Tarihi türkülerin destanlar, epik tarz çerçevesinde oluşumu, sonradan 

biçimlenmesi veya onların destandan önce meydana çıkması ve daha sonra evrimin ispatını gerektirir. 

Türkçe konuşan halkların folkloru çok zengin ve kapsamlıdır. Tarihsel-kahramanlık türküleri bu çok 

yönlü alanın önemli bir parçasıdır. Çünkü bu şarkılar Türk halklarının geçmişini ve tarihini aydınlatıyor 

ve onların manevi servetlerini, ihtişamlarını ve mücadelelerini yansıtıyor. Bu türkülerin  ulusal türk 

zemininde ögrenilmesi, ümumtürk kavramları seviyesinde araştırılması çok önemlidir. 

Anahtar kelimeler: folklor, halk, müzik, tarih, türkü. 

 

THE ROLE OF HISTORICAL-HEROIC SONGS IN THE MUSICAL ART OF 

TURKIC PEOPLE 
 

Abstract 
The way of development of Turkic peoples from the earliest centuries, their historical roots, way of 

thinking and morality have led to the community, which is formed in the folklore of these peoples. 

Historical and heroic songs of Turkish peoples are classified according to the following 

classifications:  (Kazakh, Turkish, Turkmen, Gagauz), group of Kipchags (Kazakh, Kyrgyz, 

Karakalpak, Crimean Tatar), Bulgarian group (Kazan-Tatar, Bashkir, Kumuk), Karluk-Uyghur (Uzbek, 

Uyghur), Uyghur-Oguz (Tuva, Chakas), Chuvash and Ruby groups (Rubin, Chuvash).These songs, 

which reflect real historical events and facts that take place in the life of the Turkish people, are 

characterized by characteristic characters, expressive poetic language, melodic metric and stressful 

moments. The genre of historical songs was the key to the study of the history of each nation and 

emerged from the evolution of the process of historical consciousness of people. On the other hand, the 

historical past of the Turkic peoples, their heroic struggle found brilliant embodiment in the epics. Here 

we come to brief moments of discussion. It is well known that the historical genre is closely connected 

with epics. But which genre was created more initially, the historical-heroic song, or the epic question 

is controversial.Folklore of Turkic-speaking folk art is very rich and comprehensive. Historical-heroic 

songs are an important part of this multifaceted area. Because these songs illuminate the past and history 

of Turkic peoples and reflect their spiritual wealth, splendor and struggle.It is more important to study 

these songs at the level of the common Turkish language in addition to learning any specific Turkish 

national language. 

Key Words: music, history, folklore, people, song. 

 

 

Giriş 

Geniş bir bölgeyi kapsayan Türk halklarının kültürünü ve müziğini keşfetmek için şarkı türü 

eşsiz bir hazinedir. Türk halklarının şarkı türündeki önemi, günümüzde ulusal bilincin uyanışı sırasında 

halkların ve öz-farkındalığın entegrasyonu kadar önemlidir. 

 
1 Dr. Doçent. Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi; Bakü Koreografi Akademisi, habishka83@mail.ru. 
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Türk etnosu ve kültürünün sürekli karşılaşması ve kesitinin bir sonucu olarak, bir tür olarak 

şarkı gelişimi süreci devam etmektedir. Bu, Türk halklarının şarkılarındaki bazı benzerliklerin yanı sıra, 

farklı özelliklerle de sonuçlanmaktadır. 

Bu nedenleri araştırmak için önce Türk halklarının tarihine ve dağılımına kısaca göz atacağız. 

Geniş kapsamda yaşayan Türk halklarının kültürünü dil bölgüsüne ve şarkı tür analizine dayanarak belli 

bir sistemde, onların aynı kökten yaranan kültürlere sahip olmalarını ortaya çıkarır.  

Türk halklarının dil grubuna göre dağılımı bu şekildedir: 

Oğuz grupu- azerbaycan, türk, türkmen gagauz; 

Kıpçak grupu- kazax, kırğız, karakalpak, krım-tatar; 

Bulgar grupu- kazan-tatar, başgırd, kumuk; 

Karluk-uyğur grupu- özbek, uyğur; 

Uyğur-oğuz grupu- tuva, hakas; 

Çuvaş ve yakut grupu- yakut, çuvaş. 

İnsan gruplarının, halkın veya milletin her birinin kendine özgü maddi ve manevi kültürü 

tarihsel olarak çok uzun ve karmaşık etnik topluluğun şekillenmesinin sonucu olmuştur. Bu süreç somut 

doğal-tarihi ve sosyo-ekonomik koşulları temsil eder ve burada her bir halk tipik yöntemler bularak 

üretim alışkanlıkları kazanmış, kendine has yerleşim tipi seçmiş, maddi ve manevi kültür ve ekonomik 

geçim tarzı yaratmıştır. 

Bu da dil, din, arazi, gelenek ve maddi-manevi ayrılık oluşturmuştur. Maddi ve manevi kültürün 

kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler, etnik topluluklar ve birlik oluşturmada uzun ve karmaşık 

bir sürecin sonucudur. Yüzyıllardır yaranaraq adet ve geleneğe geçen özellikler kabile ve aşiretlerin 

maddi ve manevi yaşamının tüm alanlarını kuşatarak, onlara kendi etkisini gösteriyor ve bir halk olarak 

oluşmasına neden olur. İnsana verilen ödüllerden biri, şarkı söyleme, her millet hayatının ayrılmaz bir 

parçası olma yeteneğidir. İletişim aracı olan okuma insan için her zaman hem kendini ifade etme tarzı, 

hem de manevi gıda olmuştur. 

İnsanlık tarihinin başlangıcında iletişim araçları olan çeşitli intonasiyalar, çağrılar, çığırtılar 

sonradan hem konuşmanın, hem de ilkel anlamda olan müziğin oluşumu için başlangıç ve genel 

rüşeymler olmuştur. 

Zaman geçtikçe hem konuşmanın, hem de müziğin gelişimi ile onların kendine mahsus 

dialektləri, belli intonasiyada sahip dönmeleri ve b. tonları kendini göstermeye başladı.  

Türk halklarının hayatında yer alan gerçek tarihsel olaylar ve gerçekleri yansıtan bu 

türküler,  kahramanlık motifleri, etkileyici şiir dili, melodik metroritmik özellikler taşımaktadır. Öte 

yandan, türk halklarının tarihi geçmişi, onların kahramanlık mücadelesi destanlarda parlak tecessümünü 

bulmuştur. Burada diskussiya doğuran düyünlü bir makamlarla karşılaşıyoruz. Tarihi şarkı türü 

destanlarla yakından ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat tarihi faktörü içeren tarihi-kahramanlık 

türküler ve ya destanların ilk önce oluşması biraz tartışma doğurur. Tarihi türkülerin destanlar, epik tarz 
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çerçevesinde oluşumu, sonradan biçimlenmesi veya onların destandan önce meydana çıkması ve daha 

sonra evrimin ispatını gerektirir. Türkçe konuşan halkların folkloru çok zengin ve kapsamlıdır. 

Türk halklarından Yakutlar, çok kuzeyde yerleşmiş olan Türk dil grubunun eski halklarından 

biridir. İnsanların ruhsal yaşamdaki rolü, fikirleri ve sanatsal nitelikleri nedeniyle, Yakut türkülerinin 

sınıflandırılması karmaşık ve zor bir iştir. Geleneksel sayılan epik, lirik anlamları yakut halk şarkılarına 

uymuyor. Halk şarkıları genellikle metnin tematik içeriğine göre ayrılır: doğa ve vatan hakkında; 

muhabbet, düğüm, aile hayatı ile ilgili; emek ve ev; işkence ve adaletsizliği protesto eden şarkılar ve 

şiirler. 

Uygur-Oğuz grubu - tuva, hakas. Tuva türküleri. Uygur-Oğuz grubu kuzey bölgelerine yakın 

bölgelere yerleşmiştir. Tuva, bu dil grubunun insanlarındandır. Tuvalılar halk şarkılarını üç türe ayırır. 

Birinci növ-uzun ırlar adlanır. Bu tür şarkıları çalarken özel bilgiye sahip büyük nefes gereklidir. Bu tür, 

ulusal tarzın en karakteristik özelliklerini birleştiriyor. Falset seslerini ifa eden kendine özgü tembre 

sahiptir. Aramla ve akıcı okunur. Ritmik simetrik melodik dönüşler, uzatılmış sesler veya onaltılık 

melodik dönüşler ile değişir. İkinci növ-kıska ırlara- lirik şarkılar aittir. Metinde hece avazın bir, nadiren 

iki sesi ile uzlaşır. Bu tür şarkılar uzun metne sahiptir. Şarkılar kısa ve düzensizdir. Metnin sonunda 

nakarat - kojumak /«deen-deen», «dınqılday», «dembildey», «deley-o»/ okunur. Üçüncü növ «kojamıx» 

adlanır. Bu tür şarkılar da liriktir, fakat sevgiyle ilgili sözlerdir. Bir form olarak, bunlar monolog veya 

diyalogdur. 

Belirtmeliyiz ki, tuva halk kahramanlık şarkılarının ses düzeninde hem pentatonik, hem de 

diatonik lad yapısı ile ilgili özellikler görülür. Şarkıların ses düzeninde arkaik intonasiyalar ile bağlı olan 

elementler ile birlikte ifa tarzında ve milli çalgı aletlerinden gelen kendine has özellikler de elbette kendi 

izini sürerek şarkı modellerinin zenginleşmesine sebep olur. Kuzey bölgelerde yaşayan Türk halklarının 

kahramanlık şarkılarında özel çeşit «boğaz» okumalarını tuva halk şarkılarının ifası sırasında 

rastlıyoruz. 

Hakas şarkıları. Hakaslar da kuzey bölgelerde yaşayan halklardandır. Kuzey bölgelerde 

yaşayan tuva ve hakasların da şarkılarında ses düzeninde arkaik intonasiyalar ile bağlı olan elementler 

göze çarpmaktadır. Bu elementler yakut halk şarkılarının ses düzeninde giden süreçleri ile uyumlu 

olduğundan bu halkın şarkılarında zamanlanmış ümumileşdirmelerle benzerlik taşımaktadır. 

Bulgar grubuna ait olan halkların müziği çeşitli lad sistemlerine dayanarak gelişir. Şarkılarda 

ses düzümünün genel yönündeki orana geldiğinde seslerin basamaklar ile aşağı doğru ilerleme karakter 

yönlerdendir. Bu süreçte genellikle kahramanlık şarkı türünün bir özelliğini görmekteyiz. Özek konunun 

gelişiminde iki birbirini tamamlayan yarım bölümler vardır. 

Bulgar grubuna dahil olan halk başgurdların folklor müziği her halkın müziği gibi özellikleriyle 

seçilir. Kumuk şarkılarından farklı olarak, Başgurd kahramanlık şarkıları, lad-makam yapısına göre 

pentatonik sistemi temel almaktadır. 

Bir tür olarak uzun süre gelişim yolu geçerek cilalanmış uzun küyler kendine özgü, dengeleyici 

özellikler oluşturur. 
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Tını renkler, zengin süslemeler, değişen ritimler, rengarenklik ve nihayetinde doğaçlama 

niteliğinde olan belirli düzenlere dayanıyorlar. 

Kazan-Tatarları Bulgar grubuna dahil olan halklardan biri olarak gruplar halinde birleşerek 

çeşitli bölgelerde yaşayan bu halkın müziğinde kendine özgü kişisel özellikler ile beraber, tüm gruplar 

için ortak olan, angemiton lad yapısına dayanan zengin, çok yönlü müzik dili oluşmuştur. Her halkın 

folklor müziğinde belli şarkı modelleri vardır ki, onların intonasiyaları zamanla çeşitli seçeneklerde 

gelişerek cilalanır ve "yaşamak hakkını» kazanıyor. Tesadüfi deyil ki, melodiler metinlerin belirli 

koşullara uygun olarak değişmesine göre, halk arasında jır-şarkı ifadesi değil, köe-hava terimi de 

kullanılır. 

Kazaklar Kıpçak grubuna ait olan halklardandır. Bu halkın folklor müziği esasen reçitativ ve 

kantilen kollara ayrılıp uzun gelişim yolu geçmiştir. Akın ve jırçıların reçitativ okuma şeklinde 

doğaçlama yaptığı destanlar kantilen melodiyalı şarkıların tonlama diline etkileyerek onların 

cilalanmasında önemli rol oynamıştır. 

Kırgızlar ayrıca Kıpçak grubunun bir parçasıdır. Bu halkın kültürü, tarihi profesyonel halk 

nağmekarları olan - akınların, halk ifaçıları - ırçıların söylediği destanlar, rivayetlerde, neğmelerde 

yaşayarak nesilden nesile geçir. 

Kırgız halk kahramanlık şarkıları hem tonlama açısından, hem de ifa tarzında olan kendine özgü 

«sarsıntılı boğazların» edilmesi veya sesin sanki dahilden  titreşimine ve bir takım başka taraflarına göre 

Kazak halk şarkıları ile benzerliği mövcüddur.  

Özbekler, Karluk-Uygur grubuna ait eski bir halktır. Özbek halk şarkı intonasiyalarında hem 

oğuz grubuna ait olan halkların, hem de komşu olduğu tacik halk müziğine yakınlığı görülmektedir. Bu 

yakınlığı şarkıların diatonik yapıya sahip olup, onun kanunauyğunluklarına ileri gelerek seslerin 

gedişatındakı pillevarikde, nadiren büyük aralıklı yapılan sıçrayışlar, açık veya kapalı şekilde kvarta 

veya kvinta aralığında istinadetme kendini göstermektedir. 

Azerbaycanlılar oğuz grubuna ait olan eski halklardandır. Emek türkülerinde, düğün 

şarkılarında, matem ağlama-okşamaların, birçok oyun ve törenlerde tarihimizin uzak geçmişinin 

sedaları arkaik elementler şeklinde yaşıyor. 

     Diatonik yapıya dayalı azerbaycan halk şarkıları müzikal deklamasiyanın iki növü - reçitativ 

ve avazlı okuma şeklinde icra edilir. Türk halklarının şarkılarında ses düzeninde olan özellikleri ses 

süsleri, sesetrafı gezişmeleri, çeşitli «boğaz» etmelerle ilgili olan hususlara değinmiştik. Bu özellikler 

azerbaycan halk kahramanlık şarkılarının ses düzeninde yaygın ifade vasitelerindendir. 

Halk şarkılarında en çok tesadüf edilen melizmler - trel, forşlaq ve mordentdir. Bir grup 

şarkılarda bu türlerin hepsi, başka bir grubunda ise bir kısmı işleniyor. Diatonik yapıya dayanan Türk 

halk şarkıları - türkülerin de ses düzeninde aşağıya doğru pillevari hareketi sırasında merkezi sese doğru 

gidişi görülmektedir. Burada da sabit seslerin avaz edilmesi sırasında küçük ses mekanının büyük ses 

mekanı ile ehate edilmesini görüyoruz. 
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Türkmenler de Oğuz grubuna ait olan halklardandır. Türkmen halk kahramanlık şarkıları 

arasında reçitativ üsluba dayalı örneklerden geniş yayılmıştır.  

Türk halklarının şarkılarında erken intonastiyalar ilgili olayları incelerken, özellikleri ile 

beraber, tonlama özünde giden süreçlerde genel düzenliliği gözlemliyoruz. Şarkılarda yaygın 

özelliklerden biri, ses düzeninde III, IV ve V perdelerin referans sesleri olup, sütunlara, dayanak 

noktalarına dönüşmesidir.  

Geniş bir bölgeyi kapsayan şarkı türü Türk halklarının kültürünü ve müziğini keşfetmek için 

eşsiz bir hazinedir. Bugün halkların entegrasyonu, ulusal bilincin «uyanışı» döneminde özünüderketme 

ne kadar vacibdirse, Türk halklarının şarkı tarz ilişkileri aramak bir o kadar önemlidir. 

Tarihsel-kahramanlık türküleri bu çok yönlü alanın önemli bir parçasıdır. Çünkü bu şarkılar 

Türk halklarının geçmişini ve tarihini aydınlatıyor ve onların manevi servetlerini, ihtişamlarını ve 

mücadelelerini yansıtıyor. Bu türkülerin  ulusal türk zemininde ögrenilmesi, ümumtürk kavramları 

seviyesinde araştırılması çok önemlidir. 
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FELSEFE NEDİR? FİLOZOF KİMDİR?  ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

Hamza YAKAR1 

Cemalettin İPEK 2 

Özet 

Felsefe, kendi başına bir disiplin olmasının yanı sıra disiplinler arası özelliğe sahip önemli bir çalışma 

alanıdır. Bu özelliğiyle birçok disiplinin kapsama alanına giren felsefe hakkında genel bir bakış açısına 

sahip olmak oldukça önemlidir. Eğitim bilimleri içerisinde önemli bir yere sahip olan eğitim felsefesi, 

eğitim ile felsefenin kesiştiği yer olarak görülmektedir. Eğitim hakkında temel yaklaşımları ve 

kuramları anlamanın şartı, eğitimin felsefesini bilmekten geçer. Meslek bilgisi dersi olarak eğitim 

felsefesi dersi, öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarına okutulmaktadır. Genel olarak 

felsefenin ne olduğu bu ders kapsamında öğretmen adaylarına kazandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

öğretmen adaylarının felsefe ve filozof hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma 

yaklaşımına dayanmaktadır. Araştırmanın verileri, tam yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. 

Bu kapsamda araştırmacılar tarafından önceden hazırlanan ve sınırları çizilen bir görüşme formu 

hazırlanmıştır.  Görüşme formundaki sorular, ilk olarak felsefenin ne olduğu ve temel felsefe sorusuna 

yöneliktir. İkinci olarak ise formdaki sorular, filozofun kim olduğu ve akla gelen üç filozof isminden 

oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal 

Bilgiler ve Fen Bilgisi eğitiminde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Sosyal bilimler ve fen 

bilimleri ağırlıklı alanlar oldukları için, eğitim fakültelerinin bu iki öğretmen yetiştirme programındaki 

öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması tercih edilmiştir. Genel olarak öğretmen adaylarının felsefe 

tanımlarında, kalıplaşmış ifade ve deyimlerin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, 

öğretmen adayları filozof olarak Sokrates ve Aristoteles gibi daha çok Batılı ilkçağ filozoflarını 

anımsadıkları, diğer dönemlerde yaşayan ve Batı dünyasının dışındaki filozofların çok fazla ifade 

edilmediği sonucuna ulaşılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Felsefî Soru, Filozof, Öğretmen Adayı. 

 

WHAT IS PHILOSOPHY? WHO IS PHILOSOPHER? AN EVALUATION FROM 

PRESERVICE TEACHERS’ PERSPECTIVE 

 

Abstract 
In addition to being a discipline in itself, philosophy is an important field of study with interdisciplinary 

characteristics. With this feature, it is very important to have a general perspective about the philosophy 

that is included in the scope of many disciplines. Educational philosophy, which has an important place 

in educational sciences, is seen as the intersection of education and philosophy. Understanding the basic 

approaches and theories about education is based on knowing the philosophy of education. The 

philosophy of education as a professional teaching knowledge is taught to pre-service teachers in teacher 

training programs. In general, this course aims to teach pre-service teachers what philosophy is. The 

aim of this study is to determine the opinions of pre-service teachers about philosophy and philosopher. 

The study is based on a qualitative research approach. The data of the study was collected by a full-

structured interview technique. In this context, a structured interview form prepared by the researchers. 

The questions in the interview form were first concerned with what philosophy is and the basic question 

of philosophy. Secondly, the questions in the form consist of who the philosopher is and three 

philosophers who come to mind first. The study group of the research consists of pre-service teachers 

studying in Social Studies and Science Education of Faculty of Education in Kırşehir Ahi Evran 

University. Since they are mainly in social and science fields, it was preferred to get the pre-service 

teachers’ opinions in these two teacher training programs. In general, it was concluded that stereotyped 

expressions and idioms were used in pre-service teachers' definitions of philosophy. In addition, in the 

study, it was concluded that pre-service teachers recalled more ancient Western philosophers such as 

Socrates and Aristotle as philosophers, but the philosophers belonging to other periods and outside the 

Western world were not expressed much. 

Keywords: Philosophy, Philosophical Question, Philosopher, Preservice Teacher. 
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Giriş 

Bilimsel faaliyetler, modern bilimlerin ortaya çıkmasına yol açan Rönesans ve Aydınlanma 

dönemlerine kadar Batıda Felsefe, İslam dünyasında ise ilim olarak tanımlanmaktaydı. Bu kapsamda, 

her türlü bilimsel uğraş içerisinde olan düşünürler Batıda filozof; İslam dünyasında ise âlim olarak 

nitelendirilmekteydi. Her iki medeniyette de ister matematik, astronomi, fizik ve tıp gibi fen ve doğa 

bilimleri ile ilgilensinler; ister siyaset, sosyoloji, edebiyat ve tarih gibi sosyal bilimlerle ilgilensinler; 

isterse ilahiyat ve teoloji ile ilgili konularla ilgilensinler, söz konusu düşünürler Batıda filozof; İslam 

dünyasında ise âlim olarak biliniyordu. 

Eski Yunancadan Arapçaya, Arapçadan da Türkçeye geçen Felsefe sözcüğü, genel olarak “bilgi 

ve bilgelik sevgisi” anlamına gelmektedir. Filozof ise “bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmaya 

çalışan kişi” olarak açıklanabilir (Hilav, 2011, s. 13). Farklı bir bakış açısına göre felsefe, “var olana 

ilişkin bir söylemdir.” Felsefe bu anlamda, var olanı kendince ele alır ve bunu da kendince açıklar. 

Dolayısıyla felsefenin ne olduğu felsefenin neyi konu edindiği ve ele aldığı konuları nasıl 

değerlendirdiği ile ilgilidir (Çotuksöken, 1995, s. 19). Tarihi süreç içerisinde çeşitli filozoflar, farklı ve 

bazen de birbirine zıt düşünce sistemleri geliştirmiştir. Bu düşünceler, insan yaşamına farklı şekillerde 

etki etmiştir. Bu yönüyle felsefenin özünde doğruluk sevgisi ve arayışı, eleştiri, doğru olana ve iyiye 

yönelen çabalar bütünü olduğu görülmektedir (Hilav, 2011, s. 15). 

Fazlıoğlu’na (2015) göre; Felsefe, bir medeniyetin ürettiği kendine has düşünce kodlarından 

izler taşır. Bir medeniyette üretilmiş felsefe-bilim ürünlerinden, o medeniyetin örüldüğü bağlam 

çerçevesinde, dünya tasavvurunu anlamak mümkündür. Felsefeden çıkarımlar yapmayı öngören bu 

görüşü, tersten okumak da ihtimal dahilindedir. Yani, bir toplumun felsefe deyince veya filozof deyince 

aklında neler çağrışmaktadır? Bu soruya verilecek cevaba göre bir medeniyet veya bilim tarihi algısı 

yorumu yapılabilir. 

Felsefe eğitiminin geçmişi, felsefe kadar eskidir. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinin 

felsefe bölümlerinde ve farklı alanlarda felsefe dersleri okutulmaktadır. Bu durum, insanların felsefeyi 

öğrenmeyi ve öğretmeyi istediklerinin bir kanıtı olarak görülebilir (Taşdelen, 2007). Eğitim tarihimizde 

yenileşme veya Batılılaşma dönemi ile birlikte Avrupa’da eğitim almaya gönderilen, Tanzimat ve 

Meşrutiyet dönemlerinde “aydın” olarak rol oynayan öğrenciler modern bilimlerin dünya ve evren 

tanımlamalarını benimsemişlerdir. Medreselerin karşısında Batı örnek alınarak açılan Darülfünun’da da 

modern bilim paradigması temel alınmıştır. Medreseler, bilim tarihimizdeki ilmi faaliyetlerin, 

Darülfünun ise bilimsel faaliyetlerin temsilcisi olarak görülmüştür. Cumhuriyet döneminin başında 

medreselerin kapatılması ile birlikte ilim kavramı ve bu kavramın muhatabı âlim kavramı da tarihte 

kalmış; dilimizde bu kavramların yerini bilim ve bilim adamı kavramları almıştır. Bugüne gelindiğinde, 

toplumsal hafızamızda, alim, filozof ve bilim adamı kavramları farklı şeyleri çağrıştırır hale gelmiştir.  
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Filozof algısı, kişinin anlam dünyasında kimleri filozof olarak bilip tanıdığı ile doğrudan 

alakalıdır. “Batı temelli” ve “doğu temelli” bir referans çerçevesi, kişinin filozof algısını ortaya koymada 

en keskin ayrımdır. Doğudaki filozoflar, İslam düşünce sisteminin mimarlarıdır. Kendi ekol ve 

yorumları dikkate alınarak bu filozofları farklı ölçütlere veya dönemlere göre tasnif etmek mümkündür. 

Rivayet ve dirayeti birleştiren tarih, tefsir ve hukuk ilminin temsilcisi Taberi; kelamî akımların 

temsilcileri olan Eşarî ve Maturidî; Batınî ve felsefî özgün akımlardan olan İsmaîlilik ve İhvan-ı Safa; 

İslam Felsefesi'nin ve mantığın önde gelenlerinden Sicistanî, İbn Miskeveyh, Nasır-ı Hüsrev, Amidî, 

Ebherî, Nasreddin Tusî, Necmeddin Katibî, Kutbuddin Razî; hem dini ilimler hem de felsefi alanda söz 

sahibi olan Ragıp İsfahanî, Gazalî, Fahreddin Razî, Kadı Sıraceddin Urmevî, İbn Ataullah İskenderî, 

Kutbuddin Şirazî, Şerif Cürcanî; dil, düşünce ve edebiyat üstatları olan Ebu Ubeyde Mamer el-Müsenna, 

Kirmanî, Ömer Hayyam, Ziyauddin İbnu'l-Esir, Sadi Şirazî, Fuzulî, Niyazi Mısrî gibi isimler, Doğu-

İslam düşünce hayatının önde gelen temsilcileridir (Çalışkan, 2015, s. 11).  

Batı medeniyetinde modern bilimler olarak nitelendirilen disiplinler felsefeden ayrılıp, bağımsız 

birer bilim dalı haline geldikten sonra, sadece belli bir disiplinde uzmanlaşmış olan ve sıfatını da 

uğraştıkları alandan alan bilim adamları filozof ve âlimleri gölgede bırakmıştır. Çünkü bu dönemden 

sonra evren ve dünya, fizikçi, kimyacı, matematikçi, sosyolog ya da tarihçi gibi sıfatlarla anılan bilim 

adamları tarafından adeta yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. Batı medeniyetinde dünya ve evreni 

tanımlama konusunda kilise ve bilim dünyası arasında yaşanan ve yıllar süren kavga, modern bilim 

dünyasının üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. 

Felsefe ile ilişkili olarak geliştirilen ve bir deyim olarak zihinlerde çağrışım yapan felsefe 

yapmak, günlük konuşma dilinde yer etmiş bir deyimdir. Burada felsefeden anlaşılan şey “derin ve 

anlaşılması zor sözler söylemek” şeklinde anlaşılabilir. Buna ek olarak felsefe veya felsefe yapmak 

deyimi genellikle alaycı ve küçük düşürücü bir anlam içeriğinde de kullanılır. Bu anlamıyla felsefe; boş 

ve anlaşılmaz şeyler söylemek, safsata veya mugalata yapmak gibi anlamları çağrıştırır (Hilav, 2011, s. 

22). 

Felsefe dersi tüm öğretim kademelerinde verilmesi gereken bir derstir. Özelikle felsefe eğitimi 

temel eğitimden itibaren başlamalıdır. İlkokul üçüncü sınıftan itibaren felsefe dersinin müfredata 

konulması gerektiğini vurgulayan Taşdelen (2014), bu dersin bütün eğitim faaliyetlerini bilinçli, etkili 

ve nitelikli bir hâle getireceğini, eğitim ve bilgi konusunda bir farkındalık oluşturacağını ve tüm eğitim 

faaliyetlerine etkili bir nitelik unsuru olarak katılacağını belirtmektedir. Buna ek olarak, erken dönemde 

verilen felsefe eğitiminin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştireceğini ve hayata ilişkin bir 

farkındalık oluşturacağını vurgulamaktadır.  

Problem alanı olarak ele aldığı ve üzerinde fikirler ürettiği konular göz önüne alındığında 

felsefe, kendi içinde bazı bölümlere ayrılmıştır. Felsefe, genel olarak varlığın ne olduğunu araştıran 

ontoloji (varlıkbilim); bilgiyi ve doğruluğu inceleyen epistemoloji (bilgi felsefesi) ve değerleri inceleyen 
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aksiyoloji (değerler felsefesi) alt dallarına ayrılır. Bunlara ek olarak; mantık, ahlak felsefesi, sanat 

felsefesi, tarih felsefesi, toplum felsefesi, kültür felsefesi, dil felsefesi, din felsefesi, eğitim felsefesi doğa 

felsefesi gibi felsefi inceleme alanları da söz konusudur (Arslan, 2017).  

Felsefenin alt dallarından birisi eğitim felsefesidir. Eğitim ve felsefenin birleştiği bu felsefe 

inceleme alanı, eğitime yönelik temel görüşleri ele almayı içermektedir. Eğitim uygulamalarında ölçüt 

olarak ele alınan değerler bütününe ve bu değerlerin eleştirel biçimde sürekli olarak inceleme çabasına 

eğitim felsefesi denilmektedir (Ertürk, 1988). Eğitim fakültelerinde özellikle birinci sınıfta okutulan 

eğitim felsefesi dersi tüm öğretmen yetiştirme alanlarında zorunlu ders olarak okutulmaktadır.  

Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarında 1997, 2006 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen 

program güncelleme çalışmalarında, özellikle ilköğretim kademesiyle ilgili programlar ele alınmış ve 

meslek bilgisi dersleri dışında bir güncelleme yapılmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bazı 

derslerin programlarıyla ilgili yeniden yapılandırma ve güncelleme çalışmaları doğrultusunda 

öğretmenlik alanında da bazı düzenlemeler yapılmıştır. 2017 yılında, Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi güncellenerek yayımlanması lisans düzeyindeki öğretmen 

yetiştirme sistemini de etkilemiştir. Bu belgelerde, öğretmenlikle ilgili yeni yeterlikler belirlenmiş ve 

yeni beklentiler gündeme gelmiştir. Bu gerekçelerden hareketle 2017 yılında, eğitim veya eğitim 

bilimleri fakültelerinin bölüm ve anabilim dalı yönünden yeniden yapılandırılması ve öğretmen 

yetiştirme lisans programlarının yeniden güncellenmesine karar verilmiştir. Bu yapılanmaya göre lisans 

programlarındaki dersler; Meslek Bilgisi (MB), Alan Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) dersleri olmak 

üzere üç grup altında belirlenmiştir. Daha önceki programlarda çok fazla yer almayan veya seçmeli ders 

olarak sınırlı bir şekilde yer alan “Eğitim Sosyolojisi”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Eğitim Felsefesi” 

dersleri, bütün lisan programlarında ortak meslek dersleri olarak konulmuştur. Ayrıca bütün 

programlarda meslek ahlâkı ve etiğiyle ilgili olarak “Eğitimde Ahlâk ve Etik” dersi de eklenmiştir 

(Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 2017). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programına eklenen bu 

zorunlu derslerde, eğitim felsefesine ilişkin içeriklere daha fazla yer verildiği görülmektedir.  

Eğitim Felsefesi, içerik olarak ilk aşamada, felsefeye ilişkin bazı temel kavram ve sorunları, 

felsefi bilginin özelliklerini, felsefenin inceleme alanlarını ve genel bir felsefi akımlar bilgisini 

öğrencilere aktarmaktadır. Bu dersi veya herhangi bir felsefe dersini alan öğretmen adaylarının zihninde, 

genel bir felsefe ve filozof algısı oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, öğretmen adaylarının aldıkları diğer 

dersler kapsamında da bazı felsefi akım ve filozofların görüşlerine yer verildiği bilinmektedir. 

Dolayısıyla, öğretmen adaylarının felsefe ve filozof kavramları konusunda ne düşündüklerinin tespit 

edilmesi önemlidir. Bu düşünceden hareketle, araştırmada öğretmen adaylarının felsefe ve filozof 

hakkındaki görüşlerinin, ayrıca öğretmen adaylarının filozof deyince ilk olarak akıllarına gelen 

filozofların kimler olduğunun belirlemesi amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

Öğretmen adaylarının felsefe ve filozof hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla, bu 

araştırmada nitel araştırma yönetimleri kapsamında görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında, öğretmen adaylarının inceleme alanı ve kapsamı beli olan bir konu hakkındaki düşünceleri 

üzerine odaklanılmıştır. Görüşme türlerinden birisi olan yapılandırılmış görüşmede, sorular önceden 

görüşmeci tarafından hazırlanır ve görüşme yapıldığında bu sorular kayıtlı bir şekilde katılımcılara 

sunulur (Erdoğan, 2012, s. 220). Yapılandırılmış görüşmelerde, kapalı uçlu sorular veya görüşülen 

kişinin kendini daha iyi ifade edebileceği açık uçlu sorular kullanılabilir. Bu anlamda yapılandırılmış 

görüşmeler, zaman israfını önleyerek daha sistematik verilerin toplanmasını sağlar. Yapılandırılmış 

görüşme, hatırlanamayan konuların unutulmasının önüne geçer ve bu sayede görüşmecinin elinde bir 

kontrol aracı işlevi de görür (Güler, 2010, s. 214). Yapılandırılmış görüşmede, katılımcıların vermiş 

oldukları cevaplar kapalı uçludur. Görüşmeye katılan kişiler, kendilerine yöneltilen soruların 

seçeneklerini seçerek cevaplandırır. Bu yönüyle yapılandırılmış görüşme formları, sınırları net bir 

şekilde çizildiği için nicel veriler sunan anketlere benzetilmektedir (Türnüklü, 2000).  

Araştırmanın veri toplama sürecinde, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Öğretmen Adayları 

Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu form, katılımcıların felsefeye ilişkin görüşlerini tespit etmek için, 

sınırları çizilmiş sorulardan oluşmaktadır. Buna göre, ilk olarak öğretmen adaylarının felsefe 

tanımlarının nasıl olduğu ve akıllarına gelen üç felsefe sorusunun neler olduğu yöneltilmiştir. Son olarak 

ise öğretmen adaylarının filozof tanımları ve akıllarına ilk gelen üç filozofun kimler olduğu sorulmuştur.  

Toplanan veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme soruları değerlendirme formuna 

aktarılmış ve tüm katılımcıların yanıtları bu forma işlenmiştir. Ardından her soru birimi kategorilere 

ayrılarak sınıflandırılmış, öğretmen adaylarının tanım olarak yazdığı cevaplar, kategorilere işlenmiştir. 

Sonuçta öğretmen adaylarının felsefe ve filozof tanımları üç benzer kategoride toplanmıştır (felsefi 

bilginin özelliklerine vurgu yapan tanımlar, bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımlar ve kısa 

ve sloganlaşan tanımlar). Bu soruların analizi kategorilere göre grafikler haline getirilerek bulgular 

kısmında sunulmuştur. Ayrıca araştırmanın güvenirliğini arttırmak için, katılımcıların görüşleri 

doğrudan aktarımlar şeklinde bulgular kısımda kategorilere göre verilmiştir. Doğrudan aktarımlar 

verilirken her bir öğretmen adayına kodlar verilmiştir. Buna göre ilk olarak katılımcıların bölümlerinin 

kısaltması (FB ve SB), ardından sınıf düzeyi ve katılımcıların cinsiyetini simgeleyen (Örneğin; 1K: 1. 

Sınıf-Kadın; 3E: 3. Sınıf-Erkek) harf ve rakamlar kullanılmıştır. Diğer soruların analizinde, 

katılımcıların yazdığı filozof isimleri ve akıllarına gelen üç felsefe sorusu tercih sayılarına göre 

grafiklere aktararak gösterilmiştir. 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının felsefe ve filozof algılarının nasıl olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan fen 
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ve sosyal bilimler ağırlıklı dersler alan Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler eğitimi lisans öğrencilerinin 

görüşleri alınmıştır. Öğrencilerle ilgili demografik bilgiler aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Bilgileri 

Özellikler f/% 1 2 3 4 Toplam 

Cinsiyet 

1: Erkek; 2: Kadın 

f 47 73 - - 120 

% 39,1 60,9 - - 100 

Bölüm 

1: Fen Bilgisi; 2: Sosyal Bilgiler 

f 56 64 - - 120 

% 46,7 53,3 - - 100 

Sınıf 

1: 1. Sınıf; 2: 2. Sınıf; 3: 3. Sınıf; 4: 4. Sınıf 

f 21 26 49 24 120 

% 17,5 21,7 40,8 20 100 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna 

göre katılımcıların %46,7’si Fen Bilgisi, %53,3’ü ise Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından 

oluşmaktadır. Katılımcıların sınıf düzeyine göre bakıldığında %17,5 oranında 1. Sınıf; %21,7 oranında 

2. Sınıf; %40,8 oranında 3. Sınıf ve son olarak %20 oranında ise 4. Sınıf düzeyinde öğretmen adayı 

araştırmaya katılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Bulgular 

Öğretmen adaylarının felsefe ve filozoflara ilişkin görüşleri, aşağıda grafiklerle ve bölüm 

ayrımına dikkat edilerek gösterilmiştir. Felsefenin tanımı, temel felsefe sorularının neler olduğu, 

filozofun kim olduğu ve en çok bilinen veya akla gelen filozofun kimler olduğuna ilişkin bulgular, 

doğrudan öğretmen adaylarının görüşleri ile desteklenerek açıklanmıştır. 

Fen Bilgisi (FB) ve Sosyal Bilgiler (SB) öğretmen adaylarının felsefe tanımlarının kategorilere 

göre dağılımı aşağıda Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 1. Öğretmen Adaylarının Felsefe Tanımlarının Kategorilere Göre Dağılım Grafiği 

Grafik 1’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının felsefe tanımları “felsefi bilginin özelliklerine 

vurgu yapan tanımlar”, “bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımlar” ve “kısa ve sloganlaşan 
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tanımlar” şeklinde üç kategori altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının genel olarak felsefe 

tanımlarının kategorilere göre dağılımında, bölümler arasında paralellik olduğu görülmektedir. Buna 

göre; öğretmen adaylarının felsefeyi en fazla “kısa ve sloganlaşan” tanımlarla açıkladıkları (FB: %46,4; 

SB: %46,9) görülmektedir. Öğretmen adaylarının felsefe tanımlarında, felsefi bilginin özelliklerine 

vurgu yapan ve bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımların oranlarının birbirine yakın oranda 

olduğu tespit edilmiştir.  

Felsefi bilginin özelliklerine vurgu yapan tanımlar, öğretmen adaylarının felsefi bilginin 

sorgulayıcı, eleştirel, düşünmeye dayalı olması gibi niteliklerini merkeze alarak yaptıkları tanımlardan 

oluşmaktadır. Bu kategoride Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının (%28,1), Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarına (%26,8) oranla daha fazla açıklama yaptıkları belirlenmiştir. Bu kategoriye ilişkin öğretmen 

adaylarının örnek bazı açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

“Felsefe, sorgulama sanatıdır. Ahlak, bilgi ve varlık konuları geliyor felsefe deyince aklıma. 

Felsefede, cevaptan çok sorunun önemli olduğu aklıma geliyor.” (FB-1K) 

“İnsan varoluşundan bu yana her şeyi kendi varlığını bütünlüğü içinde sorgulayan bir sistemler 

bütünüdür. Felsefe deyince aklıma sorgulamak, kuşku ve şüphe geliyor.” (SB-3K) 

“Düşüncedir. Bir eylemi gerçekleştirmeden önce olanları ve olacakları düşünerek oluşabilecek 

sonuçlar üzerinden ilerlemektir.” (FB-3E) 

Bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımlar, öğretmen adayları tarafından felsefenin 

bir bilim dalı ve genel bir inceleme alanı olduğuna vurgu yapan tanımlardan oluşan kategoridir. Bu 

kategoride Fen Bilgisi öğretmen adaylarının (%26,8), Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına (%25) oranla 

daha fazla açıklama yaptıkları belirlenmiştir. Bu kategoriye ilişkin öğretmen adaylarının örnek bazı 

açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

“Bir bilgiyi alanında ya da bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü.” (FB-1E) 

“Felsefe düşüncenin en ön planda tutulduğu bilim dalıdır.” (FB-3K) 

“Felsefe, bir düşünme biçimidir. Bilgi, varlık, evren gibi sonu bilinmeyen konular üzerinde 

araştırma yapan sistematik bir bilimdir.” (SB-2K) 

Kısa ve sloganlaşan tanımlar, öğretmen adayları tarafından felsefenin en çok bilinen ve genel 

olarak kısa bir şekilde izah edilen tanımlardan oluşan kategoridir. Bu kategoride, Sosyal Bilgiler 

öğretmen adaylarının (%46,9), Fen Bilgisi öğretmen adaylarına (%46,4) oranla daha fazla açıklama 

yaptıkları belirlenmiştir. Bu kategoriye ilişkin öğretmen adaylarının örnek bazı açıklamalarına aşağıda 

yer verilmiştir. 

“Felsefe düşünme sanatını aklıma getiriyor.” (FB-3K) 

“Bence felsefe bir düşünce sanatıdır.” (FB-4K) 

“Bilgelik sevgisi, bilgiyi sevmedir.” (SB-2K) 

“Felsefe demek, bir sorgulama sanatı demektir.” (SB-1E) 

Öğretmen adaylarının felsefi sorularının kategorilere göre dağılımı aşağıda Grafik 2’de 

gösterilmiştir. 
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Grafik 2. Öğretmen Adaylarının Felsefi Sorularının Kategorilere Göre Dağılım Grafiği 

Buna göre öğretmen adaylarının felsefi sorularının en fazla varlık felsefesi, bilgi felsefesi din 

felsefesi ve son olarak ahlak felsefesine yönelik sorular olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının 

felsefe soruları, felsefi sorun alanlarının belirlenmesine yöneliktir. Bu açıdan bakıldığında hem Sosyal 

Bilgiler hem de Fen Bilgisi öğretmen adaylarının en fazla “varlık nedir?”, “madde nedir?” “Varoluş 

nedir?” şeklindeki Varlık Felsefesi kapsamında sorular yazdıkları belirlenmiştir. Buna karşın Bilim 

Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Sanat Felsefesi gibi alanlara yönelik çok az sayıda sorular üretildiği 

görülmektedir. Eğitim Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve Tarih Felsefesine yönelik ise öğretmen adayları 

tarafından hiçbir soru yazılmadığı belirlenmiştir. Grafik 2’de görüldüğü gibi, varlık felsefesine yönelik 

Sosyal Bilgiler öğretmen adayları tarafından (f:72) Fen Bilgisi öğretmen adaylarına (f:41) göre daha 

fazla sorular yazıldığı belirlenmiştir. Benzer şekilde bilgi felsefesine yönelik de Sosyal Bilgiler 

öğretmen adayları tarafından (f:25) Fen Bilgisi öğretmen adaylarına (f:16) göre daha fazla sorular 

yazıldığı görülmektedir. Ahlak felsefesine yönelik ise her iki bölüm öğretmen adaylarının aynı sayıda 

(f:9) sorular yazdıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının filozof tanımları aşağıda Grafik 3’te 

gösterilmiştir. 

 

Grafik 3. Öğretmen Adaylarının Filozof Tanımlarının Kategorilere Göre Dağılım Grafiği 
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Grafik 3’te gösterilen öğretmen adaylarının filozof tanımlarına yönelik oluşan kategoriler 

incelendiğinde, bu kategorilerin öğretmen adaylarının felsefe tanımlarıyla bire bir örtüştüğü 

görülmektedir. Buna göre, öğretmen adaylarının filozof tanımları; “felsefi bilginin özelliklerine vurgu 

yapan tanımlar”, “bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımlar” ve “kısa ve sloganlaşan 

tanımlar” şeklinde üç kategori altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının genel olarak felsefe 

tanımlarının kategorilere göre dağılımında, bölümler arasında paralellik olduğu görülmektedir. Buna 

göre; öğretmen adayları filozofu en fazla “kısa ve sloganlaşan” tanımlarla açıkladıkları (FB: %53,6; SB: 

%48,4) görülmektedir. Öğretmen adaylarının felsefe tanımlarında, felsefi bilginin özelliklerine vurgu 

yapan ve bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımların oranlarının birbirine yakın oranda 

olduğu tespit edilmiştir. 

Felsefi bilginin özelliklerine vurgu yapan tanımlar, öğretmen adaylarının felsefi bilginin 

sorgulayıcı, eleştirel, düşünmeye dayalı olması gibi niteliklerini filozofların bir niteliği olarak gördükleri 

tanımlardan oluşmaktadır. Bu kategoride, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının %25, Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarının ise %26,6 oranında açıklama yaptıkları belirlenmiştir. Bu kategoriye ilişkin 

öğretmen adaylarının örnek bazı açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

“Açıklanamayan bir konu veya akıl yoluyla düşünerek açıklığa kavuşturarak kesin olmasa da 

konuyu yargılayarak ve sorgulayarak kişi ve insanlara yol gösterici olan kişidir.” (FB-2E). 

“Soyut kavram ve düşünceleri varlığını ve kendi oluşumunu sorgulayan düşünürlerdir.” (FB-

3E). 

“Filozof, olaylara şüpheci ve düşünmeye dayalı yaklaşan kişidir. Filozof, sorgulamayı ve 

düşünmeyi sıradan insanlardan daha iyi yapandır.” (SB-1E). 

Bir bilim ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımlar, öğretmen adayları tarafından filozofluğun 

bir bilimsel faaliyet ve genel bir inceleme alanıyla uğraşan kişiler olduğu öne çıkartılmıştır. Bu 

kategoride, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının %21,4, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ise %25 

oranında açıklama yaptıkları belirlenmiştir. Bu kategoriye ilişkin öğretmen adaylarının örnek bazı 

açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

“Felsefe yapan kimsedir. Sorunlara bilimsel yaklaşan kişidir.” (SB-1E). 

“Felsefe bilimini yapan kişi. Felsefeyle uğraşan da denebilir.” (FB-3K). 

“Dünya ve evren hakkında düşünen bilim insanları düşünür.” (FB-3K). 

Kısa ve sloganlaşan tanımlar kategorisi ise öğretmen adayları tarafından filozofların en çok 

bilinen ve genel olarak kısa bir şekilde izah edilen tanımlarla açıkladıkları kategoridir. Bu kategoride, 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının %53,6, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ise %48,4 oranında 

açıklama yaptıkları belirlenmiştir. Bu kategoriye ilişkin öğretmen adaylarının örnek bazı açıklamalarına 

aşağıda yer verilmiştir. 

“Düşünmeyi meslek edinen kimse.” (SB-2E). 

“Filozof her şeyi sorgulayan bilge kişidir.” (FB-1K). 

“Felsefeyle uğraşan kişidir.” (FB-3K). 
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Öğretmen adaylarının filozof algısını belirlemek amacıyla, akıllarına gelen filozofların kimler 

olduğu aşağıda Grafik 4’te görülmektedir. 

 

Grafik 4. Öğretmen Adaylarının Akıllarına En Fazla Gelen Filozoflar 

Grafik 4’te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının akıllarına en çok gelen filozoflar; Aristoteles, 

Sokrates ve Platon’dur. Öğretmen adaylarının akıllarına en çok gelen filozof isimlerine yönelik yapılan 

görüşmede, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının (f:41), Fen Bilgisi öğretmen adaylarına (f:4) göre 

Aristoteles’in daha fazla yazdığı belirlenmiştir. Grafik 4 incelendiğinde, Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının (f:39), Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına (f:30) göre Sokrates’i daha fazla tercih ettiği 

görülmektedir. Üçüncü olarak en çok yazılan Platon’u ise Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının (f:33) 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarına (f:19) göre daha fazla tercih ettiği belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının filozof algısını belirlemek amacıyla akıllarına en az gelen filozofların 

kimler olduğu aşağıda Grafik 5’te gösterilmektedir. 

 

Grafik 5. Öğretmen Adaylarının Akıllarına En Az Gelen Filozoflar 

Grafik 5’te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının akıllarına en az gelen filozoflar; İbn-i Sina 

(SB ve FB için), Hegel (SB için), Nietzsche (SB için), Demokritos (SB ve FB için) ve Karl Marx’tır (FB 

için). Grafik 5 incelendiğinde, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretmen adayları tarafından İbn-i Sina’nın 

sadece bir defa tercih edildiği görülmektedir.  
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Sonuç 

Felsefe ve filozofa ilişkin öne sürülen görüşler, aynı zamanda kişinin dünyaya ilişkin genel bir 

bakış açısı hakkında fikir verebilir. Çünkü felsefe, aynı zamanda bireylere belli bir bakış açısı ve dünya 

görüşü kazandırmayı amaçlar. Kişinin felsefe tanımına, felsefi sorun alanları tanımına ve filozof 

tanımına bakarak nasıl bir düşünceye sahip olduğu hakkında bazı çıkarımlar yapılabilir. Bu araştırmanın 

sonucunda, öğretmen adaylarının felsefe ve filozof tanımlarının benzer kategoriler altında toplanması 

dikkat çekmektedir. Bu tanımlardan hareketle, öğretmen adaylarının ister Fen Bilimleri ister de Sosyal 

Bilimler ağırlıklı eğitim alsınlar, aynı anlam dünyasına sahip oldukları sonucuna varılabilir.  

Hem felsefeye hem de filozofa yönelik ortaya çıkan “felsefi bilginin özelliklerine vurgu yapan 

tanımlarda” öğretmen adaylarının, felsefi bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran özelliklere vurgu yaparak 

açıklamalar yaptıkları görülmektedir. Burada en çok öne çıkan eleştirel, sorgulayıcı olma, şüpheci 

yaklaşma, düşünmeyi sevme ve herkesten farklı düşünme gibi niteliklerle felsefe veya filozoflar 

tanımlanmıştır. Felsefe ve filozofa yönelik ortaya çıkan “bir bilim dalı ve inceleme alanı olarak ele 

alınan tanımlarda” öğretmen adaylarının genel olarak felsefeyi ve filozofların yaptığı işi, bir bilim ve 

inceleme alanı olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak ortaya çıkan “kısa ve sloganlaşan 

tanımlar” kategorisinde ise öğretmen adaylarının, felsefe ve filozofa ilişkin en çok duyulan ve kısa bir 

şekilde açıklanabilen tanımlamaları öne çıkardıkları görülmektedir.  

Yapıcı ve Kösterelioğlu (2016) tarafından öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmada, öğretmen 

adaylarının felsefe dersine ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışmada öğretmen adaylarının algıları beş farklı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; 

“mutsuzluk kaynağı olarak felsefe”, “epistemoloji kaynağı olarak felsefe”, “kaos kaynağı olarak felsefe” 

“aydınlanma kaynağı olarak felsefe” ve “soyut düşünme kaynağı olarak felsefe” şeklinde belirlenmiştir. 

Bir metafor çalışması olduğu için kategorilerin daha çeşitli çıktığı bu çalışmadaki kategoriler ile bu 

çalışmada ortaya çıkan kategori kapsamlarının bazıları örtüşmektedir. Epistemoloji kaynağı olarak 

felsefe kategorisi, bu çalışmadaki felsefi bilginin özelliklerine vurgu yapan tanımlar kategorisi ile 

paralellik göstermektedir. Benzer şekilde aydınlanma kaynağı olarak felsefe kategorisi, bu çalışmadaki 

bir bilim dalı ve inceleme alanı olarak ele alınan tanımlar kategorisi ile benzerlik göstermektedir.  

Öğretmen adayları tarafından ifade edilen felsefi soruların, hangi felsefi alana yönelik oldukları 

ve felsefenin hangi inceleme alanının daha fazla akıllarında kaldıkları hakkında önemli ip uçları verdiği 

görülmektedir. Buna göre öğretmen adayları en fazla varlık ve bilgi felsefesine yönelik sorular 

yazdıkları dikkat çekmektedir. Felsefenin en çok bilinen inceleme alanı olan varlık ve bilgi felsefesinin, 

öğretmen adaylarının algısında daha fazla yer edindiği söylenebilir. Buna karşın eğitime yönelik Meslek 

Bilgisi dersleri alan öğretmen adaylarının Eğitim Felsefesi alanında hiçbir soru yazamamaları oldukça 

dikkat çekicidir. Benzer şekilde öğretmen adaylarının tarih, sanat, bilim ve hukuk gibi felsefe alanlarında 

da oldukça yetersiz sorular yazdıkları hatta bazılarında hiç soru yazamadıkları görülmektedir.  
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Öğretmen adaylarının akıllarına gelen filozof isimlerine bakıldığında, bu filozofların Batı 

uygarlığına ait ve özellikle İlkçağ filozofları olduğu dikkat çekmektedir. Doğu ve İslam uygarlığına ait 

ise Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Mevlâna, Ömer Hayyam, Yunus Emre, Biruni, Fuzuli ve Konfüçyüs 

gibi filozof ve düşünürlerin, öğretmen adaylarının zihin dünyasında oldukça az yer edindiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, öğretmen yetiştirme programlarında yer alan Eğitim Felsefesi dersinin 

içeriğinin gözden geçirilmesi, Doğu ve İslam dünyasına ait filozoflara bu dersle birlikte diğer ders 

içeriklerinde de daha fazla yer verilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. 
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FİLİBELİ AHMED HİLMİ’DE AŞK VE ÖLÜM 

Hasan ÇİÇEK1 

Özet 

Osmanlı son dönem filozoflarından biri olan Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865- 1914) birçok 

konuda özgün eserlere ve fikirlere sahiptir. Onun hareketli ve bereketli bir düşünsel serüveni vardır. 

Kısa ömrüne farklı alanlarda ve çok sayıda eser sığdırmıştır. Filibe’de başlayan ve İstanbul’da sona 

eren dünya hayatı din, bilim ve felsefe alanındaki çabalarla geçmiştir. Aynı zamanda yaşadığı toplumun 

sorunlarına duyarsız kalmamış ve Osmanlı’nın dağılmaması, coğrafyada birliğin sağlanması, toplumun 

huzura ve refaha kavuşması için aktif çalışmıştır. Ona göre, bu konuda insana yardımcı olacak olan 

unsurlar din, bilim ve felsefedir. Onun insan felsefesinde ‘İnsan’ eksik bir varlıktır. 

Ama zayıflıktan kurtulup, güçlü bir kişilik olma yolunda bir yolculuktadır. Bu yolculukta farklı 

sorunlarla ve durumlarla karşılaşır. Ona göre, tıpkı tabiatta olduğu gibi İnsan hayatında da aşk güçlü bir 

duygudur. Fakat aşk bazen fiziki olmaktan çıkıp ilahi olana yönelir ve adeta ebedi olanı arzular. Fakat 

her şeye rağmen insan denen varlığın ölüm gibi bir realitesi vardır. İnsan bu dünyada baki değildir. Bu 

olgu insanı olgunlaştırmalı, ona bir bilinç sağlamalı böylece insan ömrünü heba etmeden kâmil insan 

gibi yaşamalıdır. Bu nedenle ölüm bilinci, insanı zevalden kemale ulaştırmada önemli bir rol oynar. Bu 

ölüm bilinci, insanın kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmesini de sağlamalıdır. Yeryüzünde 

zamanın en güçlüleri, en ünlüleri de ölüm karşısında yenilmişlerdir. Çünkü ölüm karşısında herkes 

eşittir. Bu bağlamda çalışmada Filibeli Ahmed Hilmi’nin aşka ve ölüme dair bazı görüşleri 

irdelenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Filibeli Ahmed Hilmi, İnsan, Aşk, Ölüm, Din, Felsefe, Bilim. 

 

LOVE AND DEATH IN FİLİBELİ AHMED HILMI 
 

Abstract 

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914), one of the late period Ottoman philosophers, has 

original works and ideas on many subjects. He has a vibrant and fruitful intellectual adventure. He writes 

many works related to different fields during his short life span. His life which began in Plovdiv and 

ended in Istanbul was spent with efforts in the fields of religion, science and philosophy. At the same 

time, in order to overcome the problems of the society in which he lived, he played an active role in 

ensuring that the Ottomans did not dissolve, that unity in the geography was ensured and that the society 

attained peace and prosperity. For him, religion, science and philosophy are the elements that will help 

people in this matter. Human is a deficient being in his philosophy of human. But a human being is on 

a journey to get rid of weakness and become a strong personality. During this journey, she/he encounters 

different problems and situations. According to him, love is a strong emotion in human life just like in 

nature. But love sometimes turns from physical to divine and desires almost the eternal. Nevertheless, 

the human being has a reality as death. She/he is not permanent in this world. This phenomenon should 

mature the human being, provides him/her a consciousness so that she/he should live like a perfect 

human without wasting life. For this reason, the consciousness of death plays an important role in 

conveying a human from vane to maturity. This consciousness of death should also enable one to fulfill 

his/her responsibilities. The most powerful and famous people on earth were also defeated in the face 

of death. For everyone is equal in the face of death. Therefore, in this study, some views of Filibeli 

Ahmed Hilmi about love and death are examined. 

Keywords: Filibeli Ahmed Hilmi, Human being, Love, Death, Religion, Philosophy, Science. 

 

Giriş 

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, 1865 yılında Bulgaristan’da bir kasaba olan Filibe’de 

doğdu. İlköğrenimini Filibe’de, ortaöğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde tamamladı (Bolay, 2007: 

371). 1890’da Düyun-u Umumiye İdaresi memuru olarak Beyrut’a gönderildi. Orada Jön Türk 

yayınlarının etkisiyle siyasi olaylara karıştığı için Mısır’a kaçmak zorunda kaldı. Mısır’da Osmanlı 
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İttihad ve Terakki Cemiyeti üyesi oldu. Orada Çaylak adında bir mizah dergisi çıkardı. 1901’de 

İstanbul’a döndüğünde bu dergide yönetim aleyhindeki yazılarından dolayı tutuklandı ve Fizan’a 

sürüldü. Fizan’da Arusi tarikatına girerek İslam ve tasavvuf üzerine araştırmalar yaptı. Meşrutiyette 

İstanbul’a döndü (Bolay, 2007: 371). 1908’de Darülfünunda felsefe dersleri verdi (Ülken, 1992: 285). 

1910’da Hikmet adında bir dergi çıkardı, 1911’de Hikmet adlı dergiyi günlük gazeteye dönüştürdü. 

Onun zengin düşünsel, entelektüel ve aktüel bir hayatı vardır. Birçok alanda düşünce üretiminde 

bulunmuş ve farklı konularda yazılar bırakmıştır. Bu konular arasında aşk ve ölüm de vardır.  

Aşk kültürümüzde önemli bir olgudur. Hatta onun üzerine geniş bir çalışma yapılmıştır. 

İnsanların birbirlerine ya da başka varlıklara duyduğu derin sevgiyi anlatan aşk etrafında geniş bir 

edebiyat oluşmuştur. Bu durumda aşk adeta fizikten metafiziğe evrilmektedir. İnsan aşkla ebedi bir 

nitelik kazanmak istese de, insanın ölüm gibi bir realitesi vardır. Ama ölüm kişiye ayrıca bir bilinç de 

kazandırır.  

Bu çalışmada ünlü düşünür Filibeli Ahmed Hilmi’nin insanın yaşarken karşılaştığı aşkın evrimi 

ve onu zevalden kemale taşıma bilincine sahip olmasını sağlayan ölüm hakkındaki görüşleri üzerinde 

durulacaktır.  

Aşk 

Duygu ve kavram olarak aşk hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Türk Dil Kurumu’nun 

sözlüğünde, “Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu” (http://www.tdk.gov.tr,erişim: 06.07.2019) olarak 

tanımlanır. Daha çok karşı cinsler arasındaki duygu yakınlığını ifa eden bu kavram sevgiden farklı 

olarak daha derin bir bağlılığı da dile getirir. İnsanın temel özelliklerinden birisi de, şüphesiz bu aşk 

duygusudur. Bu nedenle Mevlana, aşksız geçen hayatı, yaşanmamış kabul eder (Mevlana, 1965: 43).  

Aşk konusunda, birçok düşünürün farklı sonuçlara ulaştığını fakat genelde aşk ya da sevgi 

konusunda bir pozitif bakışın egemen olduğunu görmek mümkündür. Mesela, Antikçağ Yunan 

düşünürü Empedokles (M.Ö. 492- 432)’e göre aşk, karşıt cinsleri birleştiren, insanların iyi düşünceler 

üretmelerini ve iyi işler yapmalarını sağlayan güçtür. Öte yandan, nefret ise dünyaya acı ve günah 

getiren güçtür (Guthrie, 1988: 68). Aşkın her kültürde ve toplumda ele alındığını ve üzerinde 

düşünüldüğünü biliyoruz. Örneğin bir Yahudi ilahisinde aşk şöyle anlatılır: 

“Aşk ölüm gibi güçlüdür… 

Ne büyük sular söndürebilir,  

Ne de akarsular boğabilir onu” (Bendason, tarihsiz : 22). 

Türk Sanat müziğinde de aşkı anlatan sayısız şarkı vardır. Şevki Bey’in Hicaz şarkısında şöyle 

dile gelir aşk:  

Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz 

Dünyada gönül yâresine çare bulunmaz. 

Filozof Filibeli Ahmed Hilmi’ye göre birçok mutsuz aşk hikâyesine rağmen insan aşık olma 

özelliğini hiç yitirmez. Bundan dolayı tarih boyunca insanı mutluluğa ulaştıran bir olgu da aşkın vuslatı 

http://www.tdk.gov.tr/
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olarak düşünülmüştür. Klişe deyimle, “ancak aşk kurtaracak evreni”. Ünlü filozof Filibeli Ahmed Hilmi 

aşkın insan için, tabiat için gücünü, önemini şu dizelerde dile getiriyor (Filibeli, 2008: 67):  

Ben oyum ki satvetimden kainat lerzandır,   (Ben oyum ki gücüm karşısında kainat 

titremektedir) 

Ben oyum ki zûr-ı bazum hakim-i her-candır,      (Ben oyum ki kol kuvvetim her canlıya 

hakimdir) 

Ben oyum ki her kim olsa ser-füru’ eyler bana,    (Ben oyum ki her kim olsa bana boyun eğer) 

Hâk-i payim secdegâh-ı zümre-i insandır.             (Ayak bastığım yer insanın secdegahıdır) 

Ben oyum ki sîret-i merdîde yoktur benzerim,   (Ben oyum ki insanlığın tarihinde yoktur 

benzerim) 

 Hadimin-i bargâhım zümre-i merdandır.     (Mekânımın hizmetçileri yiğitlerdir) 

Ben oyum mizan-ı adlimde müsavi cümle halk,          (Ben oyum adalet terazimde herkes eşittir) 

Şehinşahlarla gedalar bence hep yeksandır.  (Şahlarla köleler aynı derecededir) 

Hâsılı şimşir-i izz ü kudretiyim Izd’in,  (Kısacası İzd’in güç ve kudretinin kılıcıyım)  

Aşkım ben, satvetimden kâinat lerzandır.                   (Ben aşkım, gücüm karşısında kâinat 

titremektedir)  

Filibeli, bu şiirinde aşkı konuşturuyor ve böylece aşk, tarihte kendisiyle ilgili yaşanmışlıkları da 

ima ederek insan için ne ifade ettiğini ve evrendeki ve insan üzerindeki gücünü böyle dile getiriyor. 

Fakat aşk zaman zaman beşeriyetten başka bir merhaleye evriliyor. Bu evrilmede çoğunlukla aşkın, 

Aşkın Varlık’a yani Allah’a yöneldiğini görüyoruz.  

Beşeri aşktan, ‘Aşkın Varlığa’ yönelen aşka birçok kültürde rastlıyoruz. Bir Kızılderili 

atasözünde şöyle denir: “Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın.” Beşeri aşktan ilahi aşka geçişin 

ontolojisini Osmanlı son dönem filozofu Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin A’mak-ı Hayal’inde 

de buluyoruz:  

Ona Mecnun mu denilir ki onun Leyla’sı (Ona Mecnun demek doğru mudur? Zira onun Leyla’sı) 

Yeni bir cilve-i şevket ile Mevlâ olmuş (Yüce Yaratıcının tecelli etmesiyle Mevla olmuştur) 

(Ahmed Hilmi, 2008: 159). 

Yukarıdaki beyitte aşkın fizikten metafiziğe nasıl evrildiğini görüyoruz. Aşkın başka bir 

aşamaya vardığını, insanın yerini Allah’ın aldığını söyleyebiliriz.  

Ölüm 

Ölüm insanın en soğuk realitesi gibi görülse de, bazı düşünürler insanın yanlıştan ayrılması için 

onu bir bilinç aracına dönüştürmek isterler. Her ne kadar ölüm müdahil olmadığımız bir durum olsa da; 

onun öncesi olan hayatın iyi yaşanması salık verilir. Bu nedenle, başlangıç ve son bizim dahlimizin 

dışında olsa da, “İşin bir başı ve bir de sonu var, ortasında ise herkes kaderini yaşıyor” (Aytmatov, 

2015: 268). Bu nedenle her toplumda ölümle ilgili farklı ritüeller ve onun etrafında oluşmuş bir kültür 

vardır.  
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İnsanoğlu tarih boyunca ölüm konusunda düşünmüştür. Hatta bazı düşünürler felsefenin 

varlığını ‘ölüm gerçekliğine’ ona bağlamaktadırlar: Örneğin Sokrates (M. Ö. 469-399), “İnsan ölümle 

yüz yüze gelmek zorunda kalmasaydı, felsefe olmazdı;” “her türlü felsefe ölüm üzerine bir düşüncedir”, 

demektedir. Sokrates’in öğrencisi Platon (M. Ö. 427-347) da “Felsefe, ölüm için yapılan bir hazırlıktır” 

diyerek ölüm-felsefe ilişkisini anlatır.  

Görüldüğü gibi, insanın ölüm karşısındaki acizliği ve çaresizliği çoğu düşünürce tartışılmıştır. 

Bu yüzden insanın gururdan uzak durması tavsiye edilir. Düşünür Şafii (767-820) de bunu yapmış ve 

bir şiirinde konuyu şöyle özetlemiştir:  

Yürüme yollarında yeryüzünün gururla 

Birazdan toprağı seni kaplayabilir (Şafii, 2013, 154). 

Buradan da anlıyoruz ki, her insan ya da canlı eninde sonunda ölümü tatmaktadır: İnsan hiçbir 

zaman benzerlerinden kurtulamayacaktır ve eninde sonunda, ‘suyun sınırında kuma çizilmiş bir çehre 

gibi’ bir gün silinip gidebilecek ölümlü bir varlık olarak kalmaktadır (Shayegan, 2014,84). Ölümün bu 

realitesi insanın onun üzerine düşünmesini ve konuyu irdelemesini sağlamıştır.  

Filibeli de konuya ilgisiz kalmamış, ölümün insanın insan olma sürecinde önemli bir olgusal 

durum olduğunu düşünmüştür. Ona göre ölüm insana bir bilinç katmaktadır. Çünkü “bu dünya gelip 

gitme âlemidir (Filibeli, 2008: 171). Özetle gelen gidecektir. Böylece düşünürümüz ölüm realitesini 

‘gelme ve gitme’ kavramlarıyla ifade etmiştir. Filibeli Ahmed Hilmi bir başka şiirinde dünyanın 

geçiciliği karşısında yapılması gerekenleri anlatır:  

Bu şuun, bu âlem, 

Bî-sebat ü bî-kadem, 

Nerde Havva, Âdem, 

Varsa aklın ey dedem 

Dem bu demdir dem bu dem 

Dem bu demdir dem bu dem 

(Bu dünya, bu olup bitenlerin hepsi sonlu ve gelip geçicidir. İnsanların ilk atası olan Âdem ile 

Havva şimdi neredeler? Eğer bir parça aklın varsa bu gerçeği kolayca anlayabilirsin. Öyleyse bulunduğu 

anın kıymetini bil!) (Filibeli, 2008: 52). 

Düşünürümüz, yaşadığımız dünya hayatının geçiciliğini ve yeryüzündeki ebedi olmayışı 

hayatın vefasızlığı üzerinden dile getiriyor ve bu olgu karşısında hayatın kötülükle heba edilmemesi 

gerektiğini, kişinin üstüne düşenleri layıkıyla yerine getirmesinin elzem olduğunu anlatıyor:  

Bu hayatta yok vefa  

Her günü derd-ü cefa 

Sen, ey müştak-ı sefa   

Ömrünü etme heba.    

Dem bu demdir, dem bu dem!   

Dem bu demdir, dem bu dem!    
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Kim bilir Ethem imiş 

Bilmeyen sersem imiş 

Gayesi bir dem imiş   

Ma’adası hemm imiş.    

Dem bu demdir, dem bu dem! 

Dem bu demdir, dem bu dem! (Filibeli, 2008: 52-53). 

Mademki, dünya ölümlü dünya, öyleyse yapılması gereken anın kıymetini bilip kimseye kötülük 

yapmadan, nefsin dayatmasına maruz kalmadan bir hayat yaşamaktır.  

Mademki ölümlü dünya: 

Tama ve hırsa uyup nefis ile makhur olma, 

Rahatın zail olur nam-ı meşhur olma, 

Sohbet-i arif-billaha eriş, dûr olma, 

Saltanat-ı mesned-i dünya ile mağrur olma (Filibeli, 2008: 42). 

Filibeli, insana ölüm üzerinden faniliğini hatırlatır. Boş bir gurura yenik düşmemesi ve 

kendisine yakışan bir tevazu içinde yaşaması konusunda insanı bilinçlendirmek istemektedir. Başka 

beyitlerde de ölüm karşısında insanın naçar oluşunu/acizliğini hatırlatır:  

Bu fena mülküne ibretle nazar kıl ey can, 

Gafleti eyle heba, hali değildir meydan, 

Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han, 

Sad-hezar ömrü sürur ile geçirsen bir an, 

Ne güle bülbüle baki, a gözüm bağ-ı cihan, 

Kime yar oldu? Muradınca felek-i devr-i zaman (Filibeli, 2008: 41).  

Hiç kimseye baki olmayan bu dünyada yapılması gereken ebedi âleme de dönük çaba içinde 

olmaktır. En güçlü kahramanlar, zamanının en ünlüleri, yenilmez denen tarihi şahsiyetler de bir bir bu 

dünyayı terk etmektedirler. Çünkü ölüm karşısında hiç kimsenin ayrıcalığı ve kurtuluşu yoktur. Ölüm 

karşısında herkes eşittir. 

Sonuç 

Ahmed Hilmi, toplumu oluşturan insanın, niteliklerini, eksikliklerini, zayıflıklarını irdeleyerek; 

tutku ve arzularının nasıl etkisinde kaldığını, bunun oluşturacağı sorunları araştırır ve insanın asıl olması 

gereken yere ulaşması ve yetkin bir birey olması için öneriler geliştirir. Zaten onun felsefinde insan 

eksiklikten yetkinliğe doğru bir yolculuktadır. Tıpkı Kant’ın insanlık tarihini, vahşetten medeniliğe 

doğru bir yolculuk olarak görmesi gibi, Ahmed Hilmi de insanın zevalden kemale doğru bir yolculukta 

olduğunu, kemale ulaşmak söz konusu olduğunda, bunu başarabileceğini ve bunun için çaba sarf etmesi 

gerektiğini eserlerinde işler. Ahmed Hilmi, insanın duygusal bir varlık olarak tutkularının/arzularının 

esiri olup kötülük/yanlış yapabileceğini bu anlamda varlık âleminin en zayıf yaratığı olduğunu belirtir. 

Aynı zamanda bu zayıf varlığın eğitilmesi/terbiye edilmesi durumunda daha iyiye/kemale 

ulaşabileceğini savunur. Ona göre olayların sırrını anlamaya çalışan bir varlık olarak insan, âlemde 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

199 

 

gerçeğin güneşi de olabilir. Bunun için çaba sarf etmesi; kendini tanıması ve değerinin farkına varması; 

ahlakla dengelenmesi, sevmeyi öğrenmesi ve azla yetinmeyi bilmesi gerekir. İnsan seven ve sevilmeyi 

arzulayan bir varlıktır. Fakat bu dünyada ebedi bir hayatı yoktur. Onun ölüm gibi bir gerçekliği vardır. 

Ölüm karşısındaki çaresizlik ona bu dünyada daha iyi yaşama bilinci sağlar. Kötülük etmeden kötülüğe 

bulaşmadan insanlığa yararlı olarak yaşamak bilincidir bu. 

 

Kaynakça 

Aytmatov, Cengiz (2015). Gün olur Asra Bedel, çev.Refik Özdek, 39.basım, İstanbul Ötüken Y 

Bendason, Ney (Tarihsiz). Kadın Hakları, çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları. 

Bolay, Süleyman Hayri (2007). Türk Düşüncesinde Gezintiler, Ankara, Nobel Y. 

Filibeli, Şehbenderzâde Ahmed Hilmi (2008). A’mak-ı Hayal, (Sad: Osman Gündüz), Ankara, Akçağ. 

----------------------------------(1997). İslam’ın Esası (Üss-i İslam), (Sad: A. Bülent Baloğlu- 

 Halife Keskin), İstanbul, TDV. 

Filibeli, Şehbenderzâde Ahmed Hilmi (2018). A’mak-ı Hayal, (Sad: Necmettin Salihoğlu), Ankara, 

Ufuk Y. 

Gündüz, Osman (2008). “Üst Kurmaca Metin Olarak A’mak-ı Hayal”, Şehbenderzade Filibeli  

Ahmded Hilmi (2008). A’mak-ı Hayal, (Sad: Osman Gündüz) içinde, s.15-24, Ankara, Akçağ. 

Guthrie, W. K. C. (1988). İlkçağ Felsefesi Tarihi, çev. Ahmet Cevizci, Ankara, Kabalcı Y. 

İmam Şafii (2013). Divan, çev. A. Ali Ural, İstanbul, Şule Y. 

Jaspers, Karl (1995). Felsefi Düşünüşün Küçük Okulu, çev. Sedat Umran, İstanbul. 

--------------------(2000).  Felsefe Nedir?, çev. İsmet Zeki Eyüpoğlu, 4.Baskı,  İstanbul, Say y. 

Mevlana (1965). Mecalis-i Sab’a, çev. ve haz. Abdülbaki Gölpınarlı. Konya: K. Turizm Derneği y. 

Shayegan, Daryush (2014). Yaralı Bilinç, 4.Baskı, çev. Haydun Bayrı, İstanbul, Metis y. 

Ülken, Hilmi Ziya (1992). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Ülken Y. 

Türk, Dil, Kurumu, Büyük, Türkçe, Sözlük, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b13e64a563558.

71422980 (03.06.2018). 

  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

200 

 

NURETTİN TOPÇU’NUN AHLAK ANLAYIŞI 

Hüseyin KARAMAN1 

 

Özet 

Ahlak merkezli bir filozof ve mütefekkir olan Nurettin Topçu’nun ahlak anlayışı başlıklı 

bildirimize, onun kişiliğine ve düşüncelerine hâkim olan şu sözleriyle başlamak istiyorum: 

 “Âlemde ahlaktan daha güzel, daha gerçek bir şey yoktur.” 

“İki büyük âlem beni kendine hayran bırakıyor:  

Üstümdeki yıldızlı kâinat ve içimdeki vicdan.” 

Bu günler, bir ahlâk davası sesini tekrar duymanın, bu topraklarda yeni bir insan arayışını 

hatırlamanın tam zamanı olmalı. Çünkü içinde yaşadığımız dünya giderek daha fazla ahlâkı hiçe sayan 

siyah damarlarını genişletip kuvvetlendiriyor. Tabiata, insana, hayvanlara, taşa toprağa boca etmek için 

adeta zehir biriktiriyor. İnsan ve insanlık yerlerde sürünüyor. Ne tarafa dönseniz zulüm ve riyakârlık, 

tüketim ve samimiyetsizlik, insan ve can pazarı, kan ve gözyaşı sizi karşılayacak.  

Böyle bir ortamda Üniversitelerimizde en az çalışılan konulardan birinin ahlâk olduğunu 

söylemek siz değerli dinleyicilere şaşırtıcı gelir mi bilmiyorum lâkin vâkıa bu.  

Uzağa gitmeye ne hacet; Yükseköğretim Kurulu tez arşivini tarayın, akademik birimlere, ders 

dökümlerine ve müfredat başlıklarına bakın, ilkokuldan üniversiteye ders kitaplarına göz gezdirin, 

köşeye kıstırıldığı zaman “kamu” hizmeti yaptığını iddia eden siyah damarlı dördüncü kuvvet basının 

yazılı, görüntülü ve renkli versiyonlarına göz ucuyla bakın, mekteplerin, sınıfların kapılarından içeriye 

adım atın, sokağa çıkın, işyerine gidin, insanların konuştuğu dile kulak kabartın, varlık ve eşya ile 

münasebet biçimlerine nazar atfedin, siyasete, ticarete yönelin, cenaze namazlarına katılın... Neticede 

ahlâkın hem bilgisi (nazariyatı) hem de eylemi (fiiliyatı) alanında sizi büyük boşluklar ve kara delikler 

karşılayacaktır. 

İşte böyle bir ortamda, Türkiye’de ahlak alanında doktora yapmış ilk kişi olan, ahlaki tavırları 

dolayısıyla birçok bedel ödemiş ve ama her şeye rağmen ahlak davasına adanmış bir hayat yaşamış 

Nurettin Topçu’nun ahlak anlayışından bahsetmek çok anlamlı olsa gerek.  

a. Giriş 

Çağdaş Türk Düşüncesinin önemli filozoflarından biri olan Nurettin Topçu bütün meselelere 

esas itibariyle ahlâk üzerinden yaklaşır. Hem felsefî bakımdan hem de ferdî ve toplumsal yapı itibariyle 

ahlâk meselesi merkezdedir. Düşüncesinin temel kavramları olan hareket, irade ve isyan kavramları 

felsefî olduğu kadar ahlâkî ve tasavvufî kavramlardır. Cumhuriyet Dönemi düşünürleri arasında ahlâk 

konusunda en çok metin kaleme alan ve bu sahadaki vurgularını bütün hayatı boyunca ısrarla sürdüren 

kişi Topçu olmalıdır. Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı (1934) Doktora tezinde geliştirdiği ve birçok 

yazısında işleyeceği “isyan ahlâkı” fikri Blondel’in hareket felsefesinden ilhamla determinist, 

 
1 Prof. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü, huseyin.karaman@erdogan.edu.tr. 
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rasyonalist, sosyolojist, pragmatist ahlâk anlayışlarının, bir başka ifade ile modern düşüncenin, kapitalist 

dünya görüşünün karşısında yer alan bir tefekkür, bir yaşama tarzı ve bir tez olarak teşekkül etmiş ve 

gelişmiştir. İsyan ahlâkını anarşizmden ayıran şey “ebedi ve âlemşumül merhamet nizamı”na bağlı 

olması, “namütenahi kuvvete itaat ve teslimiyet”le neticelenmesidir. 

b. İslam Ahlakı 

Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı isimli eserinde davasının ve mücadelesinin “İslam ahlakına 

dayanan bir cemiyet düzeni kurmak”1 olduğunu belirtmektedir. 

Ona göre alemde ahlaktan daha güzel ve daha gerçek bir şey yoktur. Ahlak, fertten topluma, 

devletten millete ve tarihe, ekonomik nizamdan sanata ve dine kadar uzanan fikir ve düşüncelerin 

üstünde, onların bir tacı gibidir. Aynı zamanda hepsinin temelinde olan bir vakıadır. Ayrıca Ahlak, insan 

hareketlerinin metafiziğidir. Prensipleri ister dine isterse de başka bir şeye dayansın her ahlak bir 

kıymetler sistemine bağlı olup metafizik karakterini buradan almaktadır. Ahlakın ilke ve prensipleri dini 

kurallara dayanır. Çünkü ahlak temelde dini olgunluktan başka bir şey değildir. Ahlak hayvani hayattan 

insani hayata yükseliştir. Dolayısıyla da insanlığın ahlak tarihi, aynı zamanda dinlerin de tarihi 

olmaktadır. Topçu’ya göre insanlığın ahlakı Kuran’la tamamlanmıştır. İslam dininin özü ve esası 

ahlaktır. Ahlakı dinden veya dini ahlaktan ayırmak isteyenleri, insanın iç dünyasını yine kendinden 

ayırmak isteyenlere benzetir. Müslüman olmak aynı zamanda İslâm ahlâkına sahip olmaktır, onu kendi 

hayatında yaşatmaktır. Hz. Peygamber, Müslümanlığın huy güzelliği olduğunu söylemek suretiyle bu 

durumu açık bir şekilde ortaya koymuştur.2 

İslâm ahlâkının sabır, şükür, af, adalet ve eşitlik gibi birçok prensibi vardır. Ancak Nurettin 

Topçu’ya göre İslam ahlakı gerçekte üç temel ilkeye dayanmaktadır: Bunlar da hürmet, merhamet ve 

hizmettir. Bunlar İslam ahlakının üç temel esası olmaktadır. 

Hürmet; Ahlak yapımızın ilk ve temel mayası olup, insanın yaptıklarının hesabını vereceğinin 

bilincinde olmasıdır. Önce Allah’a, sonra Kur’an’a, sonra da eşref-i mahlukat olan insana hürmet 

edilmelidir.3 

İslâm ahlâkının dayandığı ikinci prensip merhamettir. Merhamet; her şeyin, her varlığın ve 

özellikle her insan ruhunun nefsimizden ziyade sevilmesidir Bu duygu, hürmetin insanın benliğinden 

taşarak âleme yayılması sonucu meydana gelmektedir.4  

İslam ahlakının üzerine bina edildiği üçüncü esas hizmet olmaktadır. “Hizmet, ruh olarak 

nefsinden taşıp başka insanlara yayılmak suretiyle, Allah’ı aramaktır. Hizmet ahlakını İslam’da 

sembolleştiren müessese, zekâttır.”  

Merhamet duygusunun varlıklara çevrilen bir hareket halini alması sonucunda hizmet meydana 

gelmektedir. Hizmet, insanın ölüme kadar tükenmeyen benliğinden ibaret kandili çevresini aydınlatmak 

 
1 Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı, Dergâh Yayınları, İstanbul 1997, s. 174. 
2 Nurettin Topçu, İslam ve İnsan, Hareket Yayınları, İstanbul 1969, s. 86-87. 

3 Topçu, İslâm ve İnsan, s. 88-91. 
4 Topçu, İslâm ve İnsan, s. 59-61, 93-94; Topçu, Var Olmak, s. 29, 30, 45; amlf., “İslâm Ahlâkı”, s. 18; amlf., 

“İslâm’ın Yolu”, s. 12-13. 
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için yakmasıdır. Hizmet, bizi daima dolduran, bizden ayrıldıkça bizi azaltmayan tükenmez 

hazinemizdir. Topçu’nun ifadesiyle “Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten!” 1 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ahlak, Nurettin Topçu’nun fertten topluma, devletten millete 

ve tarihe, ekonomik nizamdan sanata ve dine kadar uzanan fikir ve düşüncelerinin hepsinin üstünde ve 

hepsinin bir tacı gibidir. Aynı zamanda hepsinin temelinde olan bir vakıadır. Çünkü fert ve toplum ahlaki 

varlıklardır. Böylece insani hareket ve değer dünyasının her basamağında bulunan ahlakın kendisi ise, 

Nurettin Topçu’ya göre bir “isyan iradesi” olmaktadır.2  

c. İsyan Ahlakı 

Zaten Nurettin Topçu’nun düşünce tarihimize getirmiş olduğu özgün tezlerden birisi “isyan 

ahlakı”dır. Aynı zamanda isyan ahlakı, Topçu’nun düşünce sisteminde diğer bütün ilkelerin kendisinden 

çıkarıldığı bir önerme konumundadır. Dolayısıyla da onun düşünce sisteminin temel boyutlarından 

birisidir.  

Ancak Topçu’nun kullanmış olduğu “isyan” kelimesinden Allah’a ve O’nun buyruklarına karşı 

bir başkaldırı ve nizam yıkıcı bir hareket anlaşılmamalıdır. Çünkü Topçu “isyan” kelimesiyle nizam 

yıkıcı ihtilal ve anarşiyi değil, mükemmele ulaşma hedefinde olan iradenin kendi içinde bulunduğu 

şartlara ve ferdiyetini ortadan kaldıran şeylere boyun eğmeyerek başkaldırmasını kastetmektedir. İsyan, 

iradenin mükemmelliğe giden yolda önünü kesen her engele karşı çıkmasıdır. İsyan, iradenin sonsuza 

ulaşmak gayesiyle her çeşit menfaat ve tutkuya, sonlu olan iyilik ve mutluluğa dahi başkaldıran 

sorumluluk idealidir.  

İsyan, kurtarıcı mutlak’ın eşiğinde bile, insanı elleri havada mutlakın hareketini diler vaziyette 

tutan duadır; 

İsyan, insanın içindeki sonsuzluk iradesinin nefsin sefaletleriyle ihtiraslarına ve bunlardan 

doğan zulümlere karşı ayaklanmasıdır.”3  

İsyan ahlakı ise, iradenin sonsuza ulaşmak gayesiyle, her çeşit menfaat ve tutkuya, sonlu olan 

iyilik ve mutluluğa dahi başkaldıran sorumluluk idealidir.4 

Nurettin Topçu’ya göre, Hz. Peygamber’in Mekke'de başlayıp Medine'de devam eden 

mücadelesi ve İslâmiyet’teki cihat anlayışı, aşkı ezmeye veya yok etmeye çalışan nefislere karşı 

oluşturulmuş bir isyan hareketidir.5  

Topçu’nun ortaya koymuş olduğu isyan anlayışında hem anarşist bir tavır, hem de uysal bir tavır 

vardır. İsyandaki anarşist tavır, bu hareketin her türlü esaretten kurtulmak için vermiş olduğu 

mücadelede yatmaktadır. İsyandaki uysal tavır ise, esaretten kurtulan iradenin ilahi iradeye teslim 

olmasıdır. Ortaya koymuş olduğumuz ahlaki hareket, bizim tarafımızdan bir anarşizm, ilahi irade 

 
1  Topçu, İslâm ve İnsan, s. 67-68, 96 - 98, 99; Topçu, "İslâm Ahlâkı", s.17. 

2  Mustafa Kök, “Nurettin Topçu ve Rönesansımız”, Nurettin Topçu’ya Armağan, Dergâh Yayınları, İstanbul 

1992, s. 103. 

3  Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, Hareket Yayınları, İstanbul 1970, s. 46. 

4  Mustafa Kök, “Önsöz”, Nurettin Topçu’da Din Felsefesi, Dergah Yayınları, İstanbul 1995, s. 18. 
5  Topçu, İslam ve İnsan, s. 95. 
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karşısında ise itaat ve uysallık olmaktadır.1  Bu şekildeki isyan hareketini Topçu’nun kendi ifadesiyle 

"Allah'ın insanda isyanı" diye ifade edebiliriz. Bu isyan anlayışı en iyi ifadesini Hallâcı Mansur’un 

Allah'tan başka hakikat olmadığını vurgulamak için söylemiş olduğu "Ene'l-Hakk" (ben hakikatim) 

sözünde bulmuştur.2  

Değerli Dinleyenler 

Sözlerimi tamamlamadan önce ahlakı bu kadar önemseyen, bütün düşünce sisteminin 

merkezine yerleştiren, ülkemizde ahlak alanında ilk doktora yapan, kısacası ahlak davasının başyazarı 

olarak ifade edebileceğimiz Nurettin Topçu’nun nasıl bir ahlaksızlığa maruz kaldığını ortaya koymak 

için tarihi bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Topçu’nun geçmeyi haketmeyen öğrencileri geçirmediği için Galatasaray Lisesinden sürgün 

edilmesini, İstanbul Üniversitesine hoca olarak alınmaması sürecinde yaşananları, yapılanları 

geçiyorum, ama şimdi anlatacağım olay gerçekten çok enteresandır. 

Hepinizin bildiği üzere 1974 yılında CHP-MSP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Koalisyon 

hükümetinin kuruluş protokolünde ilk ve orta öğretime ahlak dersinin mecburi ders olarak konulması 

yer almaktadır. Ahlak ders kitaplarının yazılması gündeme gelince ilk olarak akla bu sahada doktora 

yapmış olan merhum Nurettin Topçu gelmiştir. Bunun üzerine koalisyon hükümetinin Milli Eğitim 

Bakanı Mustafa Üstündağ, bakanlık müşavirlerinden Rıza Kardaş’ı Nurettin Topçu’ya göndermiş ve 

ahlak dersi kitaplarını yazmasını rica etmişti. Topçu Lise birinci sınıflar için yazmış olduğu ahlak 

kitabını Ocak 1975’de, Lise 2 ahlak kitabını ise Mart 1975’te Milli Eğitim Bakanlığı’na göndermiştir. 

Ancak bu olaydan hemen sonra, henüz daha eserler yayınlanmadan, 10 Temmuz 1975 tarihinde hoca 

vefat etmiştir.  

Vefatından kısa bir zaman sonra basılan Lise 1 Ahlak kitabında yazar olarak Nurettin Topçu, 

Emin Işık, Ahmet Tekin ve Yaşar Erol’un isimleri yer almaktadır. Belki bundan daha ilginç olanı, aynı 

kitabın küçük değişikliklerle 1976 yılında Devlet Kitapları tarafından yapılmış olan baskısında ise 

Nurettin Topçu’nun isminin tamamen çıkarılarak yerine Erol Güngör’ün eklenmiş olmasıdır. Bu 

dönemde iktidarda Milliyetçi Cephe Hükümeti vardır ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem’dir. Yine 

1975 yılında Tek Işık Yayınevi tarafından basılan Lise 2 Ahlak kitabında da Nurettin Topçu’nun ismi 

hiç zikredilmemiştir. Yazar olarak Emin Işık, Ahmet Tekin ve Yaşar Erol yer almaktadır. Topçu’nun 

yazmış olduğu Lise 1 ve Lise 2 Ahlak kitaplarının elyazma orijinalleri bu gün Dergâh Yayınları 

arşivindedir. Yapılan karşılaştırmalarda, söz konusu kitapların bütünüyle Topçu’nun elyazısı 

metinlerinin aynısı olduğu açıkça gözükmektedir.3  

Sözlerimi burada tamamlarken bu güzel organizasyonu düzenledikleri ve Nurettin Topçu gibi 

bir üstadın ahlak anlayışını anlatma imkanı verdikleri için sempozyumu düzenleyen kişi ve kurumları, 

 
1  Nurettin Topçu, İradenin Davası, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, s. 73-74. 
2 Topçu, İsyan Ahlakı, s. 201; İradenin Davası, s. 75; Kültür ve Medeniyet, s. 99. 

3 Dergâh Yayınları, “Sunuş”, Nurettin Topçu, Ahlak, Dergâh Yayınları, İstanbul 2005, s. 6-8. 
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beni sabırla dinleme nezaketinde bulunduğunuz için de siz değerli dinleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, 

şükranlarımı sunuyorum. 
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HOCA AHMED YESEVİ’DE İNSAN VE SEVGİ 

Hüseyin KURT1 

Özet 

Orta Asya’da etkin rol oynayan tasavvuf hareketlerinde, Ahmed Yesevi ve tarikatı önemli bir görev 

üstlenip, İslam’ın sade ve doğru bir şekilde anlaşılmasına, yaşanmasına katkıda bulunmuştur. Hoca 

Ahmed Yesevi, irşad faaliyetini Allah, Peygamber ve insan sevgisi üzerinde temellendirmiştir. İslam’ın 

Türkler arasında yayılma dönemine rastlayan hayatı, Kur’an ve Sünnet’in doğru anlaşılması, gereği gibi 

yaşanması için yaptığı irşad hizmetiyle geçmiştir. Yesevi, bu hizmetiyle hiç unutulmamış ve gönüllerde 

yaşamaya devam etmiştir. Anadolu’nun manevi fethinde ve tasavvufunda önemli rol oynayan Yesevi, 

bu vesileyle günümüzde adından söz ettiren bir mutasavvıf olmuştur. 

Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet’inde insanı yüce ve değerli bir varlık olarak ele almıştır. Yesevi’ye göre 

insan; Allah’ın yarattığı bütün varlıklar içinde en büyük değere sahiptir. İlahi bir tasarrufa konu olan 

insan, kâinatta kendisine özel olarak bahşedilmiş üstün bir makamın sahibidir. İnsanın bu üstünlüğü, 

onun maddi ve manevi yaratılışındaki özelliğinden kaynaklanmaktadır.  

Hoca Ahmed Yesevi, yaşadığı dönemde insanların kabiliyetlerine göre bir metot takip ederek, İslam’ı 

anlatırken, onların anlayabilecekleri tarzda düşüncelerine ve gönüllerine hitap etme yolunu seçmiştir.  

Yesevi’nin en büyük özelliği, onun bir gönül ve muhabbet insanı olmasıdır. Her şeye sevgi nazarıyla 

bakmış, insanların sevgiden nasip almaları en büyük arzusu olmuştur. Allah inancı ve Peygamber 

sevgisini söylediği hikmetlerle dile getirmiştir. Bu konu üzerinde yoğunlaştırdığı fikirlerini insanlara 

aktarmış, toplum içinde sevgi ve hoşgörünün hâkim olmasına çalışmıştır.  

Yesevi, bütün düşüncelerini Kur’an ve Sünnet’ten alarak kurduğu tarikatında, Allah inancı, marifetullah 

ve muhabbetullah makamlarına ulaşmanın yollarını göstermiştir. Tevhide dayalı tasavvuf anlayışını, 

Hz. Peygamber’in sünnetine bağlılıkla pekiştirmiş, insanları bu doğrultuda eğitmeye çalışmıştır.  

Kâinattaki en büyük meselenin Allah’a iman ve muhabbet olduğunu dile getiren Yesevi, Allah’ın 

rızasının da muhabbet içinde bulunduğuna işaret etmiştir. İlahi aşkın (muhabbetullah), insanın maddi 

ve manevi âlemde kurtuluşuna en büyük vesile olduğunu söylemiştir. Yesevi’de aşk başlı başına bir 

öğreti ve irşad yoludur. Aşk ile Allah’a kavuşmak mümkündür. Kendisi de hakiki aşk sayesinde Allah’ı 

bulduğunu söylemiştir. 

İnsanın şahsiyetinin olgunlaşmasında sevgi ve doğruluğun önemi üzerinde duran Yesevi, yalan ve 

cehaletin zararlarına da dikkat çekmiştir. Maddi ve manevi yönden adalet, hürriyet ve insan hakları 

konusunu ele alarak, Allah’tan başka hiç bir varlığa sığınmamayı öğütlemiştir.  

Anahtar kelimeler: Hoca Ahmed Yesevi, tasavvuf, insan, sevgi, aşk. 

 

HUMAN AND LOVE IN HOCA AHMED YESEVI 

 

Abstract 

Ahmed Yesevi and his sect played an important role in the Middle Asia. He contributed the 

understanding of Islam in a simple way and its practising properly. Hoca Ahmed Yesevi founded his 

act of showing the true path on love of Allah and Prophet and humanity. His life, which encounters the 

period that Islam was spreading among Turks, passed with the service of showing people the true 

understanding of Qur’an and Sunnet and practising as they deserved. Yesevi, with his this service, has 

never been forgotten and still alive in the heart of people. Yesevi who played an important role in the 

spiritual conquest of Anatolia and its sufism, today is a remarkable sufi by his this aspect. 

Ahmet Yesevi handled human as an honourable and precious entity in his Divan-i Hikmet. According 

to Yesevi, human has the biggest value among the Allah’s creatures. Human, which objected the divine 

treatment, has a superior position that bestowed specifically to human being. This supremacy of human 

is because of his speciality of his physical and spiritual creation. 

The most prominent characteristic of Yesevi is that he is a human of heart and amity. He cherished 

everything and wished people take their share from the love. He uttered the Allah faith and love of 

Prophet in his aphorisms. He narrated the ideas, which he concentrated on this thought, to people and 

strived that the love and toleration become common in the community. 

Yesevi declares that the most prominent issue is the faith of God and amity. According to him, consent 

of Allah is in the amity and divine love (muhabbetullah) is the biggest cause for the salvation of human 

in material and nonmaterial universe. Love, in Yesevi, is a teaching and irshad way. With love, reaching 

Allah is possible. He also says that he found Allah by the true love. 

 
1 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi, kurt.huseyin@ahievran.edu.tr.  
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Yesevi discourses the importance of love and righteousness in the development of human character and 

draws attention to harms of lie and ignorance. He handles justice, freedom and human rights from 

material and spiritual viewpoint and advises not to shelter under any entities except Allah. 

Keywords: Hoca Ahmed Yesevi, sufism, human, love. 

 

Giriş 

İnsanın tanımı, evrendeki yeri, diğer canlılarla olan münasebeti birçok ilim tarafından çeşitli 

yönleriyle ele alınmaktadır. İnsanı toplum içinde sosyoloji, davranışları itibariyle psikoloji, sıhhat ve 

hastalıkları bakımından tıp gibi ilimler tetkik eder. Pozitif bilimlerin tanıttığı insan, yaşayan, idrak sahibi 

olan insandan çok yalnız maddî yönünden tanıtılan insan modelidir. İnsan âlemde ne zamandan beri, 

niçin vardır, hayatın bir manası var mıdır; varsa nedir, ruh beden münasebeti nedir, ölümden sonra da 

insanın bir devamlılığı var mıdır, gibi sorular felsefi antropolojinin problemleri arasındadır. Bu yönüyle 

felsefenin insana bakışı çok daha ileri, çok daha bütüncüldür. Ancak felsefe de insanı geçmişi-geleceği 

ile kavrama noktasında yetersiz kalıyor. Bunun sebebi felsefenin insandaki latifelerden, duyulardan, 

maziyle olan alakasından ve ebede uzanmış emellerden kaynaklanan esrarengiz yönü anlamakta yetersiz 

oluşudur.  

İnsanı inceleyen disiplinlerin, birer yönünü ele alarak değerlendirdikleri insana, bunların 

tümünü dikkate alarak bakan tek kurum dindir. Çünkü insanı Allah yaratmıştır ve onu en iyi bilen de 

Yüce Yaratıcıdır. “And olsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, (çünkü) 

biz ona şah damarından daha yakınız.”1 âyeti bu gerçeği ifade etmektedir. 

1. Kur’an’da İnsan 

Kur’an’a göre insan; üstün idrak ve irfan yeteneği ile donatılmış, bilgi edinme, bilgiyi üretme 

ve kullanma açısından, ilâhî huzurda bulunma liyakatine sahip2 biricik varlık olan melekleri de geride 

bırakmıştır.3 “Andolsun biz, insanoğlunu değerli kılmışızdır”4 ayetinin beyanıyla özel bir kerem-i 

ilâhîye mazhar kılınmıştır. Kusursuz, mükemmel, mütenasip ve en üst düzeyde kabiliyetlerle 

yaratılmıştır.5 “Onu en düzgün biçimde şekillendirdiğim ve ona ruhum (cevherim)dan üflediğim 

zaman, siz (ey melek)ler, hemen ona secdeye kapanın”6 ayetinin ifadesiyle bedenî ritmine bir de rûhî 

ve aklî boyut eklenmiş, yaratılışına gerekçe olarak “yeryüzünde bir halife var etme”7 gösterilmiş 

mümtaz varlıktır insan. Ayrıca yine Kur'an’ın beyanına göre insan, yardıma muhtaç, zayıf yaradılışlı8, 

çok aceleci9 ve pek hırslı bir şekilde yaratılmıştır.10 

 
1 Kâf Sûresi, 16. 
2 A’raf, 206; Enbiya, 19. 
3 Bakara, 30. 
4 İsrâ, 70. 
5 İnfitar, 6-7; Kehf, 37 
6 Hicr, 29. 
7 Bakara, 30. 
8 Nisâ, 28. 
9 İsrâ,11; Enbiya, 37. 
10 Meâric, 19. 
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Yüce Allah insanı “ahsen-i takvîm” üzere yaratmış1, onun “şeklini güzelleştirmiş”2 ve ona 

“kendi ruhundan üfleyerek”3 onun şan ve şerefini yüceltmiştir.  

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah tarafından insanın hizmetine sunulmuş4 ve yeryüzünün 

hâkimiyeti insana teslim edilmiştir. 

Tasavvufun üzerinde durduğu en temel konulardan biri insandır. Ancak onu ilgilendiren insanın 

fizikî yapısından ziyade, rûhî ve psikolojik yapısıyla davranışlarıdır. Bilindiği üzere insan ruh ve 

bedenden müteşekkil bir varlıktır. Onun insanî yönünü daha ziyade rûhî yapısı oluşturur. Büyük âlemde 

bulunan her şey küçük âlem olan insanda da vardır. Çünkü âlem büyük olmakla birlikte insanî hakikat 

üzerine yaratılmıştır. 

Mutlak varlık (vücûd-ı mutlak), mutlak iyilik (hayr-ı mutlak), mutlak güzellik (hüsn-i mutlak) 

olan Allah Teâla, bu sıfatlarıyla kâinatta tecelli eder. Bu zuhur ve tecelli, kendisini idrâk edebilecek 

varlıkların varlığını iktiza eder. Görebildiğimiz veya göremediğimiz en müdrik varlık insandır. Hadiste 

“Allah Âdem’i rahman suretinde yarattı”5 buyrulur. Yani, Allah Teâla insanı kendi zatı için bir ayna; 

sıfatları ve fiilleri için bir tecelligâh olarak yaratmıştır. İnsan, on sekiz bin âlemin bileşiği ve özüdür. 

“Yere ve göğe sığmam ancak bir mü’min kulumun kalbine sığarım”6 kutsî hadisinin işaret ettiği 

mü’minden murad kâmil insandır.  

İnsan, gayb ve şehadet, yani mana ve madde olmak üzere iki yönlü yaratılmıştır. İnsan, cismi 

ve canı, nefsi ve ruhu ihtiva etmesi ve dolayısıyla emir ve halk âlemlerini de toplamış olması sebebiyle; 

suret ve hakikati, gayb ve şehadeti, mülk ve melekûtu, cevheri ve manaları içermiştir. İnsan mevcudatın 

en azizidir; bulunduğu derecede kalmayarak haiz olduğu (nûr-ı ilâhî)’nin esasına yani asıl membaa 

varmağa çalışmalıdır. İnsanın aziz olması gönlü sebebiyledir. Gönül Allah’ın Kâbe’sidir. Her şeyi orada 

aramalıdır. 

Tüm varlık âlemi, bir ağaca benzetilecek olursa, tasavvufî düşüncede insan, bu ağacın meyvesi 

yani varlık ailesinin gaye varlığı olarak değerlendirir. İnsan, kendinde tüm varlığın bilgisini, ilahî isim 

ve sıfatların tamamını barındıran potansiyele sahip bir varlık olması nedeniyle varlık ailesinin en kâmil 

üyesidir. İnsan, tüm varlığın bilgisini taşıyan eksiksiz bir kitap gibidir. Bu yüzden sûfî düşünce 

geleneğinde insan, kendinden önceki tüm varlık mertebelerini zatında toplayan bir varlık düzleminde 

kabul edilmiştir ve buna atfen insana “mertebe-i câmiâ (toplayıcı varlık düzlemi)” denilmiştir.  

2. Sevgi nedir? 

Sevgi, “insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” 

veya “nefsin hayır görülen veya hayır zannedilen şeyi irade etmesi”, “gönlün zevk aldığı şeye 

meyletmesi” olarak tanımlanabilir. Sevgi bu ifadelere hasredilmemiş tarih boyunca müteaddit defalar 

 
1 Tîn, 4. 
2 Mü’min, 64. 
3 Secde, 9. 
4 Casiye,13. 
5 Müslim, Sahih, 1992: 2612. 
6 Aclûnî, 1988: 2256. 
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değişik şekilde tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) sevginin tamamıyla 

tanımlandığını görmediğini geride bıraktığı izleri ve gerekleri aracılığıyla ifade edilebileceğini 

söyleyerek onun tarifinin yapılamayacağını belirtmiştir. Mevlana da “Peygamberimizin yolu, izi 

aşktır. Biz aşk çocuklarıyız. Aşk bizim anamızdır.”1 der.  

Gerçekten de yapılan tarifler incelendiğinde, her birinin konunun bir başka yönüne ağırlık 

verdikleri, sevginin kendisini değil de tezahürlerini dikkate aldıkları görülmektedir. Meselâ, “sevgi, 

kalbin azığı, ruhun gıdası, gözün nurudur”, “sevgi gerek gıyabında gerek huzurunda sevgiliye muvafakat 

etmektir”, “sevgi hizmeti yerine getirmekle beraber, hürmeti terk ettim endişesi içinde olmaktır”, “sevgi, 

tercihi sevgili için yapmaktır”, “sevgi, bir sarhoşluktur ki, seven sevdiğini görmeyince kendine 

gelemez”, “sevgi, sevenin varoluşudur” gibi tanımların hepsi aslında sevginin görünümünü 

açıklamaktadır.  

İslam, sevgiye en fazla önem veren dindir. Bundan dolayı İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir; 

Müslüman toplum da sevgi toplumudur. Çünkü İslam, sevgi olmadan imanı kabul etmez; insanın 

varlıkla tüm ilişkilerini sevgiye dayalı olarak yeniden kurar; insanın bütün davranış ve ilişkilerinde 

sevgiyi ve rahmeti yansıtmasını zorunlu kılar. Fert ve toplum seviyesinde sevgi ve İslam ilişkisinin en 

güzel tezahürü Sahabe döneminde ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemler ise bu altın çağa yakınlıkları 

nispetinde sevginin aynası olmuşlardır. Materyalizm ve bencilliğin hâkim olduğu günümüz dünyasında 

ise Müslümanlar, fert ve toplum olarak sevgiyi en mükemmel şekliyle yeniden öğrenmek ve insanlığa 

öğretmek, böylece İslam’ın tüm insanlığa rahmet olduğu göstermek gibi önemli bir yükümlülükle karşı 

karşıyadırlar. 

Bir Müslüman Yaratanı da yaratılanı da sever. Yaratan’dan ötürü yaratılanı sevdiği gibi 

yaratılandan ötürü de Yaratan’ı sever. Bu sevgiler arasında bir tezat olmadığı gibi her iki sevgi de 

birbirini besler. Ehl-i hakikat katında, Mevla’yı sevmek Leyla’yı sevmektir; Leyla’yı sevmek de 

Mevlâ’yı sevmektir. Çünkü Halık mahlûkunun sevilmesinden memnun olur. Mahlûku seven de ister 

istemez Halık’ı da sever. Bunun neticesinde ortaya sevgi toplumu ve sevgi medeniyeti çıkar. 

İslam’ın Müslümanlara öğrettiği sevgi, bütün varlığı kuşatan mutlak bir sevgidir. Mutlak 

rahmet, mutlak şefkat ve mutlak tevazu bu sevginin meyveleridir. 

3. Sevgiye Dayalı Allah-İnsan İlişkisi 

İslam’a göre sevgi Allah-insan ilişkisinin esasını teşkil eder. Allah insanı sevdiği için 

yaratmıştır. Allah’ın insanla ilişkisi sonsuz sevgi ilişkisidir. Bu durum, kulun Allah’la olan ilişkisinin 

de sonsuz sevgi (mutlak muhabbet) üzerine kurulmasını gerektirir. Eğer Allah bizi sonsuz bir sevgiyle 

severek onurlandırmışsa bizim de O’nu sonsuz bir sevgiyle severek mukabele etmemiz gerekir. 

Allah Teâlâ mü’minlerin birbirleriyle ilişkilerini kardeşlik (uhuvvet) ve sevgi ilişkisi olarak 

tanımlamıştır. Mü’minler kardeştir ve aralarında kardeşliğin icaplarına riayet etmeleri farzdır. 

Kardeşliğin kaynağı Allah’ın iradesidir. Onları kan bağıyla kardeş yapan Allah, inanç bağıyla da kardeş 

 
1 Mevlana, Rubailer, 49. 
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yaptığını şöyle beyan etmektedir: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.”1 

Kardeşlik veya uhuvvet sevginin zirvesidir. Bir Müslüman bütün mahlûkata ve insanlığa 

sevgiyle bağlıdır; ama dindaşlarına olan sevgisi diğerlerine olan sevgisinden çok daha fazladır. 

Kardeşlik sadece duygusal düzeyde kalmaz, somut davranışlar halinde neticeleri vardır. Bu neticelerin 

neler olacağı da Allah Teâlâ tarafından Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde beyan edilmiştir. 

Yüce Allah, sevginin insanın varlıkla ilişkisini belirlemesini emretmektedir. Her Müslüman, 

Allah’la, Peygamberiyle, diğer Müslüman ve insanlarla ilişkisini sevgi temeline oturtmak zorundadır. 

Sevginin kendini nasıl izhar edeceği her ilişkide açık kurallara bağlanmıştır. 

Sevginin varlığı insanların davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde kendini gösterir. Aksi takdirde 

İslam fiiliyata yansımayan soyut bir sevgiyi kabul etmez. Allah ve Resulüne muhabbet onlara itaatte 

kendini gösterir. Diğer insanlara muhabbet ise uhuvvette kendini gösterir. 

Müslüman’ın sevgisi Allah içindir. O Allah’ı sever ve O’nun bütün yarattıklarını da sever. 

Çünkü her şeyi Allah yaratmış ve onları sevmeyi emretmiştir. Yunus Emre’nin dediği gibi, “Yaratılanı 

sevdik yaratandan ötürü.” 

4. Ahmed Yesevi’de Sevgi ve Aşk  

Türklerin Müslüman oluşu ve Anadolu’nun İslâmlaşması sürecinde etkili olmuş en önemli 

şahsiyetlerden birisi Ahmed Yesevî (ö. 562/1162) ise diğeri Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (ö. 

672/1273)’dir. Anadolu’da tasavvufî düşüncenin halk kitleleri tarafından sevilip benimsenmesinde ve 

Türk tekke ve tasavvuf edebiyatının gelişmesinde en büyük pay sahibi ise Yunus Emre (ö. 720/1321) 

olmuştur.2 

İyi bir dînî ve mânevî eğitim görmüş olan Yesevî, Arapça, Farsça ve Türkçe biliyordu. Halkla 

Türkçe konuşuyor ve Türkçe şiirler söylüyordu. Bu yüzden de etrafında daha çok Türk halkı 

toplanıyordu. Ahmed Yesevî’nin “Hikmet”3 adını verdiği şiirlerinde sanat endişesinden uzak 

“didaktik” mahiyette bir yoğunluk vardı. O, yazdığı hikmetleri, yaptığı vaaz, sohbet ve zikirleri 

sâyesinde halk üzerinde önemli tesirler icra etmişti. 

Ahmed Yesevî tasavvufî edebiyatın şuttâr; aşk ve cezbe mektebinin mensubudur. Onun 

anlayışında zühd ve riyâzatın belli bir yeri olmakla beraber aşkın yeri çok daha öndedir.  

Aşk kapısını Mevla’m açtı, bana değdi; 

Toprak edip, “hazır ol” deyip boynumu eğdi. 

Yağmur gibi suçlamanın oku değdi; 

Temren alıp yürek bağrımı deldim işte.4 

 
1 Hucurât, 10. 
2 Ahmed Yesevî ve Yûnus Emre ile ilgili Türkçe’de ilk ve en değerli çalışma Prof. Dr. Fuad Köprülü’ye aittir: 

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, DİB yayınları. 
3 Ahmed Yesevî’nin hikmetleri ilk defa yeni harflerle Kemal Eraslan tarafından yayınlanmıştır: Dîvân-ı 

Hikmet’ten Seçmeler, Ankara 1983, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 
4 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” E. Esin, I. vr.6a. 
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Ahmed Yesevî’nin yaptığı en önemli hizmetlerden biri de Orta Asya’nın hareketli, ele avuca 

sığmayan sert ve hırçın tabîatlı insanına İslâm’ın sevgi, tasavvufun aşk anlayışını başarıyla 

anlatabilmesidir. 

Işksızların hem cânı yok hem îmânı, 

Resûlullah sözin aydın ma’nakânı 

Işksız kişi, Âdem irmesanglasangız. 

Bî-muhabbet şeytan kavmi tınlasangız.1 

Yesevî’ye göre, aşk ilâhî bir lütuf olmakla birlikte, kişinin içini aydınlatan ve arındıran bir 

özelliğe sahiptir. Nitekim o der ki: 

Subhân izim bendesiğe lutf eylese 

İçi yarup taşı köyüp biryân bolur.2 

Yûnus’a göre aşk, nefse hâkim olmanın ilacıdır. Âdem’in karanlığını giderecek, bizi hüsn-i 

mutlaka götürecek ancak odur. Aşk-ı mecâzî, hakîkî aşka eriştirilebildiği takdirde işe yarar. Bu yol çok 

uzun ve tehlikelidir. Fakat o makama eren, hiçlikten, şerden, çirkinlikten kurtulur. Mutasavvıflara göre 

Kur’an’da aşk kelimesi geçmese de: “İnananlar Allah’ı eşedd-i hubb/aşırı sevgi ile severler”3 âyetini 

buna delil sayarlar. Ayrıca Hz. Peygamber’in dilinden: “Kulum bana nâfilelerle yaklaşmaya devam 

eder. Hatta ben onu severim onu sevince de gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum…”4 hadîs-

i kutsisi de bunu teyid eder. Bu âyet ve hadîse isnadla tasavvuf literatürüne giren aşk, zamanla çok 

önemli bir boyut kazandı. Kurtuluş vesilesi sayıldı, nitekim Yûnus da öyle düşünmektedir: 

Aşktır bu derdin dermânı / Aşk yolunda verem cânı 

Yûnus Emre eydir bunu / Bir dem aşksız olmayayım.5 

Ben yürürüm yana yana / Aşk boyadı beni kana 

Ne âkılem ne dîvâne / Gel gör beni aşk neyledi.6 

Yûnus’a göre aşk, bütün vücûdu sarıp gönül sevgiyle dolunca insan âdetâ bir sevgi çağlayanı 

olmaktadır: 

Aşkın aldı benden beni / Bana Seni gerek Seni 

Ben yanarım dün ü günü / Bana Seni gerek Seni 

Ne varlığa sevinirem / Ne yokluğa yerinirem 

Aşkın ile avunurem / Bana Seni gerek Seni7 

 
1 Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, s. 30-31. 
2 Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, s. 31. 
3 el-Bakara, 2/165. 
4 Buhârî, Rikâk 38. 
5 Yûnus Emre Dîvânı, s. 263, 269/8. 
6 Yûnus Emre Dîvânı, s. 386, 404/2-9. 
7 Yûnus Emre Dîvânı, s. 367, 381/1-10. 
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Ahmed Yesevî Türk tasavvuf ve edebiyatının ilk mihver şahsiyetidir. Türk dünyası tasavvufu 

ve tasavvufî edebiyatı onun şiirlerinde tanımış ve sevmiş, onun mürîd ve halîfeleri sayesinde bu âlemle 

tanışmıştır. 

Fikir ve duyguda Mevlânâ ve İbn Arabî izleri taşıyan Yûnus ise, ifâde ve üslûpta Ahmed Yesevî 

yolundadır. Yûnus’un ilâhileri, Yesevî’nin hikmetleri gibi hece vezninde, sade bir söyleyiş ve sehl-i 

mümteni tarzındadır. Ancak lirizm ve coşkunluk açısından Yesevî’nin şiirlerinden daha zengindir. Bu 

iki sûfî şâir, yer yer aynı düşünceleri kendi şiirleriyle terennüm etmişlerdir. 

Ahmed Yesevî    Yûnus Emre 

Aşkın kıldı şeydâ mini   Aşkın aldı benden beni 

Cümle âlem bildi mini   Bana Seni gerek Seni 

Kaygum sinsin tüniküni   Ben yanarım dün ü günü 

Minge sin ok kireksin1   Bana Seni gerek Seni2 

Hâca Ahmeddür minim atım  Yûnus durur benim adım 

Tüni küni yanar otım   Gün geldikçe artar odum 

İki cihânda ümîdim   İki cihanda maksûdum 

Minge sin ok kirek sin3   Bana Seni gerek Seni4 

5. İnsanın Değeri 

Ahmed Yesevi, insan şahsiyetini ele alırken, kişilik bazında inançlı, merhametli, dürüst, bilgili 

hoşgörülü, cesaret sahibi nefsine hâkim ve adaletli insan olma olarak değerlendirir. Kişiler arası 

ilişkilerinde de, yine sevgiye dayalı bir tutum içinde bulunması, herkese iyilik ve yardım etme 

duygusunda bulunması, yalan ve gösterişten uzak bir tarz sergilemesini ister. Yesevi, insanı birçok 

yönden değerlendirir. Bencil ve sevgisiz kişilikleri gözlemlemiş, nasıl bir karakter gösterdiklerini gözler 

önüne sergileyerek, şahsiyet bazında nasıl olmalarının gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. 

Ahmed Yesevi’de esas gaye, insanın Yüce Yaratıcıyı bulması, tanıması ve O’nun muhabbeti 

içinde gerçek kimliğine erişmesidir. Bu makama ulaşmayan, hiç bir şeyin esaretinden kurtulamaz. 

Gerçek hürriyet, Allah’ın verdiklerine razı olma ve bu rıza makamının esareti altında yaşamaktır. Hiç 

bir kaygı ve endişe çekmeden Allah’ın kulluğuna razı olmaktır. Bunun için, insan nefsi dahi feda 

edilmelidir ki, gerçek hürriyete kavuşmak mümkün olabilsin. Bu makamla ne dünya ne de ahiret kaygısı 

düşünülmez. 

Candan geçip bir Allah’ı cana kattım; 

Ondan sonra nehir olup, dolup taştım; 

Lâ-mekânı seyr edip yüksek makama geçtim; 

Dünya ve ahireti yüz bin kez boşadım işte. 5 

 
1 Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, s. 326. 
2 Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Dîvânı, s. 367, 381/1. 
3 Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, s. 326/10. 
4 Yûnus Emre Dîvânı, s. 367, 381/1-10. 
5 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” E. Esin. X, vr.21a. 
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6. Ahmed Yesevi’de İnsan Sevgisi 

İslâmî telakkîde Hakk sevgisinden sonra halka merhamet ve sevginin herkese ve her şeye şâmil 

olması gerekmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz’in şefkat ve merhameti bütün varlıklar için 

olduğu gibi insanlık âlemi için de cihanşümul bir vasfa sahipti. O, bir gün şöyle buyurdu: “Nefsim 

kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe 

cennete giremezsiniz.” Sahâbîler dedi ki: “Yâ Rasûlallâh! Hepimiz merhametliyiz.” Allâh Rasûlü şöyle 

buyurdu: “Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan 

merhametiniz değil, bilakis bütün yaratılanlara şâmil olan merhamettir.”1 

Yesevî bu temel esasa dayalı olarak halk sevgisini bütün yaratıklara teşmil ediyor ve insanlara 

şefkat nazarıyla bakmayı şöyle öğütlüyordu: 

Sünnet irmiş, kâfir bolsa birmeâzâr  

Köngli katığ dil-âzârdın Hudâbî-zâr. 

Allah hakkı andağkulğasiccîntayyâr 

Dânâlardın iştip bu söz aydım muna2 

Ahmed Yesevi’nin temel düşüncesi sevgi üzerine bina edilmiştir. Allah sevgisi, insanın 

yaratılan her şeye muhabbetle yaklaşmasını ve yönelmesini sağlar. Yesevi’nin diliyle, içtenlikle 

muhabbet şarabını içme nimetine eriştirir. Kazanılan sevgiden dolayı, tüm mahlûkat Allah için sevilir. 

Yesevi bu düşüncesini şöyle dile getirir: 

Yaradan Yüce Tanrı’m yolunu izleyip, 

Lanetli şeytan yolundan dönün dostlar. 

İçtenlikle muhabbet şarabını içip, 

Can ve gönülde Tanrı zikrini edin dostlar. 3 

Allah’ın varlığına inanmak her insana farzdır. Ancak, Allah’ın varlığına, adaletine, sevgisine 

inanmak da yeterli değildir. Allah’ı içimizde hissetmeli, O’nunla bir olmalıyız. Böylece, Allah bir dış 

kuvvet olmaktan çıkar, içimize girer. Her zaman bir dış kuvvetten beklediğimiz insanî sevgiyi içimizde 

hissederiz. İşte bu duygularını, günlük işlerine uyarlayabilen insan hakiki manada dindar olur. Böylece 

Allah sevgisi, insan sevgisine dönüşmüş olur.4 

İnsan yaratıkların içinde en mükemmel ve en değerlisidir. Bu husus Kur’an’da, “Biz insanı en 

güzel şekilde yarattık”5 şeklinde belirtilmiştir. Böyle olunca, güzel olan her şey insana layıktır. Yeter 

ki, insan kendisini yoktan var eden Yüce Yaratıcısını tanısın. Çünkü her şey insan için yaratılmıştır.  

Yesevi’nin temel felsefesinde insan, Allah’ın mahlûku olduğu için sevilir. Hatta bu sevgiyle 

Allah’a ulaşma ümidi de beslenir. Zira, yapılan her iyilik ve hayır insanı Allah’ın hoşnutluğunu 

kazandırmaya götüren bir sebeptir. Her insana içtenlikle yaklaşma ve yardım etmenin Allah’ın emri 

 
1 Hâkim, Müstedrek, IV, 185/7310. 
2 Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, s. 62/22. 
3 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” , E. Esin. XXXI, vr.44a. 
4 Murat Yurdakök, “İnsan Sevgisi” Erdem. A.K.M.D. Ank. 1996, C.8.S.22.s.234. 
5 Tîn ( 95) 4. 
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olduğunu söyler. İnsana muhabbetle yaklaşmanın Allah’ın isteği olduğunu, bu yapıldığı zaman, Allah’a 

bizzat yapılmış gibi sevap kazandıracağı düşüncesindedir. 

Kim sorarsa garip fakir yetimleri; 

Razı olur o sebepten ulu Tanrı. 

Ey habersiz, sebep göster, Tanrı korur; 

Muhammed öğüdünü duyup söyledim işte. 1 

Allah’ın sevgisi ve rızası, Allah için insanlara yapılacak yardım ve yaklaşımda gizlidir. Allah’ın 

hoşnutluğu, sevgi ve merhametle tüm mahlûkata özellikle insana yapılacak ihsanın içerisindedir. 

Yesevi, özellikle bu konu üzerinde büyük bir ehemmiyetle durmuştur. 

Yesevi’nin insan sevgisinde dikkat çeken en önemli husus, insanların her türlü maddi ve manevi 

zarara düşmelerini önlemeye çalışmış olmasıdır. Bunu özellikle, nasihat ve ikna yolu ile gerçekleri 

anlatıp kabul ettirme azmini göstermesinde buluyoruz. Yesevi, önüne gelen herkesi değil de, hak ve 

gerçeği arayan insanlara yardım etmiştir. İnsanlara gerçekleri bilmeleri için yaptığı çalışmayı, kolay bir 

şekilde elde etmediğini, çeşitli merhalelerden geçtikten sonra bu makama ulaştığını ifade etmiştir. 

Tasavvufî irşad ve nasihat işlevini yürüten birisinin, daha önce nefsinin isteklerinden vazgeçme 

zorluğunu yaşayıp buna gerçekten muhtaç olduğunu düşünerek ve inanarak bir mürşidin kapısında diz 

çökmeyi yaşaması gerekir. Yesevi bunu, “nefsin isteğini kırıp, acı çekerek” yaşamış olduğunu ifade 

eder. Yoksa “kendi nefsini ıslah etmeyen, başkasınınkini ıslah edemez” kaidesi tahakkuk etmiş olur.  

(Elhamdü) deyip anlatayım hikmet söyleyerek; 

Arayanlara inciler saçtım işte. 

Nefsin isteğini kırıp, acı çekerek; 

Ben İkinci Defter sözünü açtım işte. 2 

Yesevi’nin sevgi dünyasında özellikle, garip, fakir ve yetim olanların ağırlıkta olduğu dikkat 

çeker. Garip, fakir ve yetimleri sevmek ve yardım elini uzatmak Allah’ın da emridir. Kuran-ı Kerim’de, 

“Ya Muhammed! Sana, ne sarf edeceklerini sorarlar; de ki: “Sarf edeceğiniz mal, ana baba, 

yakınlar, yetimler, düşkünler, yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah şüphesiz bilir.”3 

buyurulmuştur. 

Yesevi, herkese sevgiyle yaklaşmanın gereği üzerinde dururken, daha çok şefkat ve merhamete 

muhtaç olanlara sevgiyle yaklaşmanın üzerinde durmasının sebebi şudur. O, gurbete çıkmış ve garipliği 

yaşayan birisidir. Garip olmanın ne kadar zorluklarla dolu olduğunu yaşamıştır. Garip bir kişinin sevgi 

ve alakaya muhtaç olduğunu bilendir.  Bunu şöyle anlatmaya çalışmıştır. 

Heyhat, gariplikte ne yapacağım; 

Gariplikte, gurbet içinde kaldım işte. 4 

 
1 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” , E. Esin, I, vr.4a.; K. Eraslan, I. 15.s. 59. 
2 Ahmed Yesevi, “ Divan-ı Hikmet” , E. Esin, I, vr.1b. 
3 Bakara, 2/ 215. 
4 Ahmed Yesevi, “ Divan-ı Hikmet” , E. Esin, XVII, vr. 29b. 
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Yetim, fakir ve garip insanların cemiyet içinde insana yakışır bir tarzda hayatlarına devam 

etmeleri için, onlara sevgiyle yaklaşmak, maruz kaldıkları haksızlığı önlemek gerekir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) “Yetimin kefâletini üzerine alanla ben, kıyamet gününde şöyleyiz” buyurmuş, orta 

parmağı ile yanındakini birleştirerek, mü’minleri, yetimlere karşı iyilik yapmaya davet etmiştir. Bu 

düşünceden hareketle Yesevi, şöyle der: 

Nerede görsen gönlü kırık ona ilaç ol; 

Öyle mazlum yolda ise arkadaş ol. 

Mahşer günü dergâhına sen sırdaş ol; 

Bencil olan insanlardan kaçtım işte. 1 

Yesevi, İnsanları sevmenin, sevgiyle muamele etmenin gerekliliği üzerinde dururken, insanlara 

gönül hoşnutluğu ve yumuşaklıkla yaklaşmanın Allah’a yaklaştırabileceği düşüncesindedir. 

Sözü dedim kim ederse didar talep; 

Canı can bağlayarak damar çatıp; 

Garip, fakir yetim başını okşayıp; 

Taş yürekli insanlardan kaçtım işte. 2 

Ahmed Yesevi’de insan sevgisinin temeli ve kaynağı Allah sevgisidir. Allah sevilmeden insan 

da sevilmez. Yesevi’ye göre, sevgiden dem vuranın ilk önce Allah’ı tanıması ve sevmesi gerekir. Bu 

düşüncesini “Âşık isen, önce git de Tanrı’yı tanı” 3 cümlesiyle ifade etmiştir. 

Yesevi, Allah’a inanan ve Allahı seven insanı o kadar sever ki, hiç bir riya ve kibir eseri 

göstermeden kendisine hizmetkâr olabileceğini söyler. Hatta böyle insanlara, muhabbet ve hürmetle 

hizmet edilmesini, meşrû dairedeki tüm isteklerin yerine getirilmesini ister. En büyük isteği de bunlara 

layık oldukları şekilde sevgiyle yaklaşmaktır. Yesevi’ye göre, Cemalullah ile müşerref olmak isteyen 

birisinin mutlaka insan sevgisini gönlünde taşıması gerektiğini, yoksa perişan olunacağını ifade eder:  

Allah diyen kulların kulu ol 

Toprak gibi yol üstünde yolu ol 

Âşıkların yanıp uçan külü ol 

Hak cemalini göstermese perişan olunur. 4 

Ahmed Yesevi, insan sevgisi konusunda hemcinslerinin aynı duyarlılığı ve inceliği taşımasını 

ister. Sevgi şarabının, kişiye insan olmayı hatırlatıp, mutlu olma yolunu açtığına inanır. Sevgiden 

mahrum olanlar için büyük bir üzüntü ve elem duymuştur. “Vah ne yazık, sevgi şarabından içmeden 

yaşayanlara” 5 sözüyle bu görüşünü açıklamıştır. 

Ahmed Yesevi’de insan sevgisinin gittikçe daha çok genişleyen genel bir anlam taşıdığı görülür. 

Daha önce, özellikle Allah’a inananlara büyük bir sevgi beslediğini “Allah diyen kulların kulu ol” 

 
1 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” , E. Esin, I, vr.2a 
2 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” ,E. E sin, I.vr.2a 
3 Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” , E. Esin. VII, vr.15a. 
4 Ahmed Yesevi, “ Divan-ı Hikmet” Haz. H. Bice, 95, 5. s. 120. 
5 Ahmed Yesevi, “ Divan-ı Hikmet” , E. Esin, I, vr.6b; K. Eraslan, I,11, s. 58. 
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ifadesiyle dile getirirken, insan sevgisi konusunda herkesi içine alan bir dereceye erişmiştir. Yesevi, 

sevgi dairesine kim olursa olsun, ne olursa olsun alınmasını söylemiştir. Sevginin güzellik ve 

yüceliğinden alınan merhamet ve şefkat duygusuyla hareket etmenin gereği üzerinde durmuştur. Yesevi, 

insanı sevme konusunda uyarıda bulunurken, inanç farkı gözetmeksizin herkese aynı derece ile 

yaklaşılmasının sünnet olduğunu söyler. Hiç kimsenin gönlünün incitilmemesi, kalbinin kırılmaması 

düşüncesinden hareketle, her insana sevgi nazarıyla bakılmasını öğütler.  

Sünnet imiş, kâfir de olsa, incitme sen; 

Hüda bîzardır katı yürekli gönül incitenden. 1 

Sonuç 

Kâinattaki en büyük meselenin Allah’a iman ve muhabbet olduğunu dile getiren Yesevi, 

dolayısıyla Allah’ın rızasının da muhabbet içinde bulunduğuna işaret etmiştir. İlahi aşkın 

(muhabbetullah), insanın maddi ve manevi âlemde kurtuluşuna en büyük vesile olduğunu söylemiştir. 

Tarikatında ilahi aşka büyük ehemmiyet veren Yesevi, müritlerin her zaman hakiki aşkı elde etmeye 

çalışmalarını istemiştir. Çünkü aşk ile Allah’a kavuşmak mümkündür. Kendisi de hakiki aşk sayesinde 

Allah’ı bulduğunu söylemiştir. 

Ahmed Yesevi, Allah ve peygamber sevgisini aşılamaya çalıştığı insanın, hemcinslerine karşı 

da sevgi ve hoşgörü içerisinde bulunmasını istemiştir. İnsanı bir bütün olarak ele alarak, bu konuda 

manevi eğitim ve yönlendirme faaliyeti içerisinde onları sevgi yolundan ayrılmamaya davet etmiştir. 

Herkese en güzel şekilde davranmanın metodunu çizmiş, herkesi kucaklamış ve anlayışlarına göre hitap 

etmiştir. İnsanın şahsiyetinin olgunlaşmasında sevgi ve doğruluğun önemi üzerinde durmuş, yalan ve 

cehaletin zararlarına dikkatleri çekmiştir. Maddi ve manevi cihette insanın hürriyet konusunu ele alarak, 

Allah’tan başka hiç bir varlığa sığınmamayı öğretmiştir. Herkese iyilik etmek, tevazu ile davranmak, 

fakirleri sevmek, kimsesizleri gözetmek gibi ahlaki ilkeleri, insana verdiği değerle göstermeye 

çalışmıştır. 

Sevginin bulunmadığı bir yerde imandan bahsetme imkânı yoktur. Zira iman, kalpte sevgi 

çiçeğini açtırdığı ölçüde kendisi de anlam kazanır. Bu anlamda mümin, kalbi sevgiyle yoğrulmuş kişi 

olarak da tanımlanabilir. Elbette bu sevgide en temel olan, insanın Yaratıcısına duyduğu sevgidir. Ancak 

bu sevgi kısır bir sevgi değildir. Yaradan’ı merkeze alıp O’nun yarattığı bütün mahlûkata yayılan engin 

bir sevgidir. 

Üstelik müminin kalbindeki sevgi, hayatın her anında etkin, güçlü ve aktif bir sevgidir. Bir başka 

ifade ile sevgi bir kalpte gerçekten yerleştiğinde insanın davranışlarını yönetir. Burada insan zaman 

zaman sevgisine ters düşecek eylemlerde bulunsa dahi, sevginin hükümranlığı içinde kaldığı sürece, 

sonuçta yine sevileni hoşnut etme çabası içinde olmaya devam eder. 

 

 

 
1 Ahmed Yesevi, “ Divan-ı Hikmetten Seçmeler” , Haz. K. Eraslan, I, 22, s.62. 
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NURETTİN TOPÇU: HAREKETTEN İSYAN AHLAKINA 

Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK1 

Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN2 

Özet 

Araştırma, nitel araştırma şeklinde olup; belgesel tarama modelindedir. Araştırmanın metodu, nitel 

araştırmanın veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi ve literatür taraması şeklindedir. 

Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgular hakkındaki yazılı kaynakları bulma, okuma, not 

tutma, analiz etme ve değerlendirme aşamalarını kapsar. Araştırmanın amacı; Nurettin Topçu’nun 

Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde yaptığı doktora tezi ve diğer eserlerine dayanarak; “İsyan 

Ahlakı”nın ne olup olmadığına açıklık getirmektir. 

Canlılar içerisinde sadece insan hareketi iradeye dayalıdır. Düşüncenin bütünlüğü; hareket oluşturmak 

ister. Hareket halindeki zekâ ise; gerçek zekâdır. O, hareketten doğmuştur ve yeni bir harekete 

dönüşmek ister. Hareket, niyetten uygulamaya geçiştir. Niyet ise; harekete geçtiği oranda samimi ve 

mükemmeldir. Hürriyet de hareket içindir ve hareketle birlikte varlığa gelir. Hürriyetin değer ve 

mahiyetini irdelemek düşüncenin işidir. İnsan hürriyeti, insanı yeni bir hayat tarzına doğru götürmelidir. 

Özgür olmak, kendi iradesiyle kendini değiştirmek demektir. İnsan, hareket ettikçe özgürleşir. Çünkü 

hareket bizi değiştirmektedir.  Böylece ahlakın amacı olan iyiye yönelme ile iradenin kendisini 

göstermesi gün yüzüne çıkar. Kişisel duyuşları, sonsuzluğun duygu potasında eriterek; iradenin 

ebedilikle birleşmesi ve mutluluğa kavuşması sağlanabilir.  

İrade ve merhametin bir kararı olan hareketimizin amacı, tabiatüstü ve sürekli yaratıcı olan bir düzene 

ulaşmaktır. Böyle bir hareket, Topçu’nun deyimiyle; insanla Allah’ın bir terkibidir. Durum böyle 

olunca; insan hareketinin amacı, nesneleri, kendi iradesiyle kendini değiştirmek olmaktadır. İşte bu, 

gerçek anlamda varlıklar âlemine ve kendi benliğine karşı bir isyandır. Bu bakımdan insan hareketi bir 

isyandır. Başka bir ifadeyle; içimizdeki Allah’ın bize karşı isyanıdır. Topçu’nun deyimiyle; 

hürriyetimizin ve mukadderatımızın belirleyicisi olan isyan, nesilden nesle sonsuza kadar devam etmek 

suretiyle; tarih ve insanlık önünde; zaman içinde ve ebedilikte; ruhun ve bedenin selametini bize 

sağlayacak tek şeydir. 

Anahtar Kelimeler: Hareket, İrade, Hürriyet, Uysallık ve İsyan. 

 

NURETTIN TOPCU: FROM MOTION TO THE INSURGENCE MORALS 

Abstract 

The research is qualitative and in document scanning mode. The method of the research is document 

studying and literature scanning of data mining of qualitative research. Scanning of document is consist 

of to find written sources, to read, to note, to analyse and evaluation stages. The aim of this research is 

to explain the “insurgence morals” based on Nurettin Topcu’s PhD dissertation in Sorbonne University, 

Department of Philosophy and his other written works. 

Amongst the creatures only act of humans based on will. The integrity of the thought wants to create 

motion.The mind that is in motion is real mind. It is born from motion and wants to become another 

motion. In the end motion change from idea to application. And the idea is sincere and perfect when it 

becomes a motion. Freedom is also for the motion and it comes to the creation with the motion. Studying 

freedoms value and goal is the ideas responsibility. The freedom of human should lead the human to a 

new style of life. Meaning of to be free is to change yourself with your own will. Mankind becomes 

free when they are in motion. Because the motion changes us. Thus, the aim of moral to direct to the 

good and the appearance of will unearth. The merging of will with the eternity and finally become happy 

can be achieved by adapting your personal hearings to the eternity notion. 

The aim of our motion, a decision of our will and mercy, is to reach an order that is supernatural and 

constant creative. Such a motion by Topcu’s word is humans and Allah’s compound. Hence, the aim of 

the human motion is to change the object and himself with his own will. And this is exactly revolt to 

the world and yourself. The motion of human is an insurgence. In other words, it is the insurgence of 

the Allah inside ourselves toward us. By Topcu’s words insurgence, designator of our freedom and fate, 

is the only thing to bring us the wellbeing of the soul and body in front of history and humanity and in 

time and eternity.  

Key words: Motion, Will, Freedom, Docility and Insurgence. 

 

 
1 Ahi Evran Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi; huseyinozturk46@gmail.com 
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Giriş 

Nurettin Topçu (1909-1975), önde gelen düşünce adamlarımızdan, Cumhuriyet döneminde 

yetişen, ama kökleri Osmanlıya dayanan, yerli düşünceye inanan ve onu nefsinde bizzat yaşayan, Batıyı 

doğru olarak anlayan ve değerlendiren seçkin kişilerden birisidir. 1939 Şubatından itibaren çıkarmaya 

başladığı Fikir ve Sanatta Hareket dergisiyle; ülkemizde “Hareket Ekolü”nü oluşturmuş, deyim 

yerindeyse bir çığır açmış, tam bir ahlak filozofudur (Özmen- Öztürk. 2018: 155). Şahsını tanıma fırsatı 

bulduğum, seminer ve konferanslarına katıldığım ve Hareket dergisi kadrosunda bulunduğum için 

kendimi mutlu sayıyorum. 

Şimdi; kendisini daha yakından tanıyalım: Nurettin Topçu, 1909’da İstanbul Süleymaniye’de 

doğdu. Baba tarafından Erzurum’lu, annesi Eğin’lidir. Ailesi Topçuzâdeler diye tanınır. 1922’de Büyük 

Reşid Paşa Numune Mektebini bitirdi. Mehmet Âkif’in şiirlerini öğrencilerine ezberleten Türkçe hocası 

Nâfız Bey, Nurettin Topçu’ya hayatı boyunca sürecek Mehmet Akif sevgisini burada aşıladı. Orta 

öğrenimine Vefa İdadisinde devam etti. Lise tahsilini İstanbul Erkek Lisesinde yaptı ve burada okurken 

felsefeye merak sardı (Kara, 2016: 6). 

Avrupa’da öğrenim görmek için girilen imtihanı kazanarak; Fransa’ya gitti. Orada (1928-1934) 

6 yıl kaldı. Bu sırada Aksiyon (Hareket) felsefesinin kurucusu Fransız Filozofu Maurice Blondel’i tanıdı 

ve kendisiyle uzun süre mektuplaştı. İki yıl sonra Strasburg Üniversitesine geçerek; burada felsefe tahsili 

yaptı. Blondel’e Adnan Adıvar’dan sonra Türkçe dersi veren ikinci kişidir. Kendisinden evvel Paris’e 

gelen Ali Fuad Başgil, Remzi Oğuz Arık, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Samet Ağaoğlu, Ö. Lütfi Berkan 

ve Besim Darkot gibi isimlerle tanıştı. Bunlardan Remzi Oğuz Arık ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ile 

yakın münasebetleri Türkiye’ye döndükten sonra da devam etti (Kara, 2016: 9). 

Hazırladığı; “Conformisme et Révolte” başlıklı; Türkçesi “Uysallık ve İsyan” anlamına gelen 

doktora tezini üstün bir başarı ile savundu. Tezi, Sorbonne Üniversitesi doktora jürisince en başarılı 

doktora seçilmesi üzerine; kendisine bir altın saat ya da Amerika veya Kuzey Avrupa’ya mavi yolculuk 

teklifini kabul etmedi, ya ne istiyorsun denilince; Sorbonne’un gönderinde 24 saat Türk bayrağının 

dalgalanmasını der ve bu isteği yerine getirilir. Bu tavrıyla Nurettin Topçu; tıpkı, örnek aldığı Mehmet 

Akif gibi; gerçek bir vatansever olduğunu gösterir (Işık, 2019: 70).  

Fransa’da kalması yönündeki teklifleri kabul etmeyerek; 1934 yazında Türkiye’ye döner. Aynı 

yılın eylül ayında Galatasaray Lisesinde felsefe öğretmeni olarak göreve başlar. Baba dostu, ilk dönem 

Erzurum mebusu Hüseyin Avni Ulaş’ın kızı Fethiye hanımla evlenir. Galatasaray Lisesi Müdürü Behçet 

Göcer’in başarısız ama hatırlı kişilerin çocuklarını geçirmesi isteğini geri çevirdiği için; düğün günü 

İzmir Lisesine sürgün edilir (Kara,2016: 11).  

İzmir’de bulunduğu yıllarda; daha sonra Türkiye’de çığır açacak olan Fikir ve Sanatta Hareket 

dergisini; Şubat 1939’da çıkarmaya başlar. Derginin ilk sayısındaki yazılara bakıldığında; Topçu’nun 

hayatı boyunca izleyeceği düşüncelere; planlı programlı bir hazırlık içinde olduğu görülür. Daha 

derginin 4. Sayısında yayımlanan “Çalgıcılar” yazısından dolayı; 29 Eylül 1939’da İstanbul Vefa 

Lisesine tayin edildi (Kara, 2016: 11). Burada 4 yıl çalıştıktan sonra, 20 Ekim 1943’te Denizli İsmet 
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İnönü Lisesine gönderildi. 4 Ekim 1944’de İstanbul Erkek Lisesine tayini ile birlikte; 10 yıl süren sürgün 

hayatı sona erdi.  

Intuitionizmin (Sezgicilik) kurucusu Bergson üzerine yaptığı doçentlik teziyle; doçent unvanını 

aldı. Fakat İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurullarınca doçentlik kadrosuna atanmadı, ancak 

bir süre; Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken’in kürsüsünde ahlak dersleri verdi (Kara, 2016: 13). Bugün o 

atamaya karşı çıkan düzenbazları Türkiye’de hiç kimse tanımıyor, ama Nurettin Topçu üzerine; yüksek 

lisans ve doktora çalışması yapanların sayısı 20 civarındadır. Bu çalışmalardan birini de kendim 

yaptırdığım için bahtiyarım.  20 Kasım 1974’te yaş hattından İstanbul Erkek Lisesinden emekli oldu. 

Bir yıl sonra vefat etti. Mezarı Topkapı Kozlu kabristanındadır. 

Nurettin Topçu, 66 yıllık ömrüne 23 kitap, Hareket, Komünizme Karşı Mücadele, Düşünen 

Adam, Türk Yurdu, Şule, Bizim Türkiye, Büyük Doğu ve Sebilürreşad dergilerinde yüzlerce makale; 

Akşam, Yeni İstanbul, Yeni İstiklal, Son Havadis, Hürsöz gazetelerinde günlük yazılar yazdı. Bunun 

dışında Fikir ve sanatta Hareket dergisinde yayımlanan bir kısım yazılarında Nizam Ahmet, Osman 

Asyalı takma isimlerini kullandı. Hareket dergisinde Hareket imzalı başyazılar yazdı ve yine isim 

belirtmeden tercümeler ve mektuplar yayımladı (Kara,2016: 18-23). 

Hareket Düşüncesi 

İnsan iradesiyle hareket ettiği için; yapıp ettikleri bilinçli hareketlerdir. Hareket adamı kimdir? 

Sorusuna Nurettin Topçu’nun verdiği cevap; hareket adamlarının çeşitli görünüşlerinin olduğunu onun 

bazen vatanperver, bazen bilgin, bazen sanatkâr, bazen de devlet adamı konumunda ortaya çıktığını 

söyler. Ama her ne şekilde görünürse görünsün, o her şeyden önce bir ahlak adamıdır. Hareket adamı 

devlette olduğu kadar; dinde sanatta, ilimde, hatta inzivada ortaya çıkar. Hareket adamı, iradesini 

Allah’la birleştirmiş, onunkini kendisininki yapmış, bahtiyar insandır (Topçu, 1970: 87). 

Hareket kavramının ihtiva ettiği anlam çok geniştir. Bu bağlamda; düşünce, hatta inanç birer 

harekettir. Sujenin objeye etkin bir şekilde katılması harekettir. İradenin eyleme dönüşmesi sonucu 

oluşan hareket, mükemmele doğru atılmış bir adımdır. Hareket saf bir kendiliğinden oluş değil, 

engellenmiş bir kendiliğinden oluştur. O, âdeta ferdi iradenin bir özeti gibidir (Topçu, 1998: 31). 

Nurettin Topçu, felsefi düşünce açısından 20. Yüzyılın düşünce akımlarından hareket 

felsefesine bağlı bir düşünürdür. Bu akım, Batıda 18. Yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan empirist, 

pozitivist ve materyalist görüşlere karşı, insanlığın kurtuluşunu; ahlaki ve moral değerlerin yükselişinde 

bulan spiritüalist (ruhçu) bir felsefedir. Bu felsefenin önde gelen temsilcisi olan Maurice Blondel (1861-

1944), insan hareketinin aile, toplum, devlet ve insanlık basamaklarından geçerek; Allah’la buluşma 

olduğunu, ince analizlerle; bu konuyu ele aldığı L’actiyon (Hareket) isimli eserinde ele alıp; analiz eder. 

Bu eserinde Blondel, “Hareket, sonsuzluğun bir çağrısıdır” diyor (Blondel, 1937: 282). 

Blondel’e göre; ahlakın tezahürü için; özgür düşünce yetmez, özgür hareket de gereklidir. Ahlak 

sadece hür bir düşünce değil, aynı zamanda hür bir irade ve özgür bir harekettir. Özgür bir hareketin 

olmadığı yerde ahlakta olmaz. Gerçek hürriyet, hayatımızdan kendimizin sorumlu olduğunun bilincine 
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ulaşmamızdır. Sadece hür olduğumuz için sorumlu değil, sorumlu olduğumuz için hürüz. Diğer bir 

ifadeyle; ne kadar sorumlu isek; o kadar hürüz (Işık, 2019: 37). 

Blondel, akıl ile imanı birbirinden ayırmanın sun’i, yapay bir çaba olduğunu, pozitif tabiat 

bilimlerinden felsefi akımlara ve buradan da deneyi aşan (a priori) dinin alanlarına kadar her şeye, ancak 

insan hareketlerinin ortaya çıkardığı iman yoluyla ulaşılabileceğini savundu. Bu bakımdan Topçu’nun 

Hareket Felsefesinin temelinde; İslam tasavvufu alanında çalışan müsteşrik Louis Massignon, Maurice 

Blondel ve Henri Bergson düşünce ve felsefelerinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion “Ahlak ve Dinin İki Kaynağı”ında; 

ahlakı, sosyal temele dayanan bir zorunluluk duygusuna bağlıyor ve bir sosyal benliğin varlığına 

inanıyor. Ahlakı, biri toplumsal, diğeri insanî ahlak olmak üzere ikiye ayırıyor (Bergson, 1932: 50- 54).  

Bu iki ahlak arasında derece farkı değil, aynı zamanda mahiyet farkı da vardır. İnsanî ahlak sahipleri; 

ancak kahramanlık yoluyla aşka ulaşmış kimselerdir. Bu ahlakın en kuvvetli ifadesini evrensel dinlerde 

buluyoruz. Esasen insanî ahlakın en büyük temsilcileri peygamberlerle veliler olmuşlardır (Topçu, 1968: 

26). 

Yalnız bunlarla; Nurettin Topçu’nun fikirlerinin sadece bu üç filozofun yani Blondel, 

Massignon ve Bergson’un düşüncelerinin bir bileşkesi olduğunu söylemek istemiyoruz. Hareket 

düşüncesinin içini dolduran İslam tasavvufu, Anadoluculuk ve Türklerin bin yılı aşan bir tarih 

perspektifinin Topçu düşüncesinin esaslarını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Mazisiz şahsiyet olmaz 

diyen Topçu’ya göre; karakterimizi şekillendiren ve benliğimizi oluşturan, şimdiki ruh halimiz değil, 

tarihimizdir. Bireyin şahsiyeti, benliğine mal ettiği tarihin genişliği ölçüsündedir. Öyle ki geçmişini 

bilmeyen ve o hatıralarla yaşamayan insanda kişiliğin oluşması mümkün değildir.  

Mustafa Kök’ün de ifade ettiği gibi; Nurettin Topçu, felsefesini hareket felsefesinin metot ve 

kavramlarını kullanarak yaptı. Fakat evrensel insanın sorunlarına kendi insanımız, devrin inanç 

buhranlarına kendi buhranımız çerçevesinden yaklaştı. Yıkılmış bir medeniyetin önünde gözyaşı 

dökmek ve geçmişe hasretle bakmak yerine dışarıya, yaşayan topluma ve bütün bir âleme açılarak bir 

iman hamlesi ile yeni bir dünya kurmayı amaçladı (Kök, s. 20- 21). Hürriyet, insanın kendi iradesiyle 

nesneleri ve kendini değiştirmesi; onun bir hareket olduğunu bize göstermektedir. Kısaca hareket 

olmadan değişim mümkün değildir. İsyan da bir harekettir. Bunun nedeni; iradenin kendi içinde 

bulunduğu duruma itaat etmeyip; başkaldırması olan isyan da bir hareket olmaktadır (Kök, s.21- 22). 

İsyan Ahlakı 

İsyan ahlakı, ona göre Allah’ın insanda isyanı olup; hür irade ile aşka teslim olmaktır. İsyan, 

insanı Allah’a götürecek yolları engelleyen her şeye karşı çıkışın adıdır. Topçu’nun buradaki isyanı, “ne 

devletin otoritesine karşı ferdin mutlak hürriyetini savunan anarşistin isyanı, ne de kapitalist rejime tepki 

olarak doğsa bile; bütün milli ve mukaddes değerlere düşman, insanı başka esarete götüren Marksist 

isyandır” (Kök, 1992: 120). Bu isyan anlayışları, Topçu’ya göre; bir hareket fakat bir isyan hareketi 

olarak kabul edilemezler, çünkü onun isyan anlayışında; her isyanın iradenin kendi içinde bulunduğu 
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şartlara boyun eğmeyen bir başkaldırı olması ve yine; bir hareketin isyan hareketi olabilmesi için; 

başkaldırmış olduğu düzenden daha iyi bir düzene yönelmesi gerekir (Karaman, 2016: 196). 

Topçu’ya göre; hareket, öncelikle kendini iman ve irade şeklinde ortaya koymaktadır. İrade, 

insanın içinden dışa yönelen arzusu ile bu arzuyu frenleyen güçler arasındaki şuurlu bir dengedir. 

Duyguların kaynağı insana göre değişmektedir. Ahlak, bilim ve sanatın kaynağından beslenen hislerin 

insanı yücelten bir iradeyi yansıttığını; dinle beslenen iradenin ise; iradelerin gerçek sahibi olan Allah’a 

yönelmesiyle; sonsuzluğun iradesini kazandıran duygular yarattığını düşünmektedir (Topçu, 1935: 13). 

Hakikatte Topçu’ya göre; irade birdir ve istek halinde âleme yayılan kudretin insandaki adıdır. Amacına 

ulaşabilen gerçek ve tam irade kişide başlayan; aile, devlet, millet ve insanlık basamaklarından geçerek; 

Allah’a ulaştıran iradedir. Topçu, Buradan anlaşılacağı üzere; yapı olarak insan, kendi varlığından çıkıp; 

çevresine, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya açılabilen bir varlıktır. 

Topçu’nun insan problemini yorumlayışı, ne egzistansiyalistlerin iddia ettikleri gibi; dünyaya 

atılmış yalnız bir insan, ne de cemiyet içinde kaybolmuş, şahsiyetini kaybetmiş silik bir insandır. 

Topçu’nun özlediği insan tipi; bulunduğu ortamı, bir imkân ve hareket sahası olarak gören, var olma 

iradesi ile kendi varoluşunu kuran insandır. 

Sonuç 

Topçu, okuduğu okulları hep birincilikle bitirmiş, çok zeki bir insandı. Yüksek tahsilini ve 

doktorasını Fransa’da tamamlamıştır. Sorbonne’da felsefe doktoru unvanını alan ilk Türk öğrencidir. 

Tezinin adı Conformisme et Révolte (Uysallık ve İsyan) adını taşımaktadır. Doçentliğini sezgiciliğin 

kurucusu Bergson üzerine yapmış, fakat kadro tahsis edilmediği için İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Felsefe Bölümüne alınmamıştır. Hem İslam kültürünü hem de Batı kültürünü çok iyi bilen bir 

düşünürdür. Olaylara bakışını, konuları ele alışını buna göre değerlendirmelidir diye düşünüyoruz. 

Böyle yetişen insan, haksızlıklara başkaldıran, sorumluluğunun bilincinde, işinin ehli, fedakâr 

ve neye hizmet ettiğinin bilincinde olacaktır. Topçu’ya göre ahlakta olduğu gibi; adaletin temelinde de 

isyan vardır. İşte yüzyılımızın bunalımı, hak yiyenlerin varlığından ziyade; onların karşısında isyan eden 

karakter ve asi ruhların yokluğudur. Hallac-ı Mansur üzerine çalışan Morice Blondel’e Topçu’nun 

hayranlığı; sadece hür düşünceli, cesaret sahibi ve üstün karakterli olmasından değil, aynı zamanda 

Cezayir’e gönderilen tank birliğinin önüne dikilip; “benim cesedimi çiğnemeden, oradaki Müslümanları 

çiğneyemezsiniz” (Işık, 2019: 37) diye haykırmasıdır. 

Şahsiyet sahibi insan tıpkı Mevlâna, Yunus Emre, Pascal, Gandi, Hüseyin Avni, Remzi Oğuz 

ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif gibi sorumluluk sahibi ve ilkeli olmalıdırlar. İlkeli insan ilkelerini 

sadece sözde değil, davranışlarında da gösteren iman ve ahlak sahibidir. İşte O’na göre; okullarda verilen 

eğitimin muhtevası bu doğrultuda olmalıdır. Karaktersiz, ahlaksız insan ise; her devirde, her ortama 

uymasını bilen, bukalemun tipli yaratıklardır.  

Nurettin Topçu’ya göre; Anadolu çocuğunun vicdanını; içine düşmüş olduğu girdaptan 

kurtarabilecek tek çare, onun kalbinde ve memlekette ilan edilecek mukaddes cihattır. Bu kurtuluş 

çaresini, yani ‘ruh rönesansını gerçekleştirecek olan tek kuvvet Hz. Muhammed’den Hallac-ı Mansur’a 
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kadar uzanan, üç yüzyıllık gelenek tarafından tekrardan başlatılıp canlandırılacak olan mistisizm 

olacaktır. Bu kuvvet, fertlerde benlik şuurunu doğuracak ve tarihlerinin sorumluluğunu üzerine 

aldıracaktır. Ancak böylelikle, pek derin burhanlarla sarsılmış olan bu medeniyetin ve bu bahtsız 

toplumun istiklali kurtarılacaktır. Maddi alanda olduğu kadar manevi alandaki ahlak; aile, millet 

sahalarındaki buhranlarda, kişiyi kendi varlığının üstüne yükselten dini-mistik hareketin sonsuz feyzi 

içerisinde halledilmiş olacaktır (Topçu, 1970: 87). 

Topçu, insanların mazlum veya iyi olmasının adil veya ahlaklı oldukları anlamına 

gelmeyeceğini, ruhunda isyan taşımayan mazlumun günümüzde sadece yaşamağa razı olmuş adaletsiz 

insan olduğunu söyler. Adil insan, kimseyi istismar etmediği gibi kimsenin de kendisini istismar 

etmesine izin vermeyen insandır. Adil insan zorbalığa karşı gelir, hakikatin gücüne inanır, yıkan eli 

kesmesini bilir (Topçu,1939b: 51). Ona göre yaşanılan asrın buhranı, zalimlerin varlığından ziyade, 

onların karşısında isyan eden karakterlerin ve asi ruhların yokluğudur (Topçu,1939c: 34).  

Sonuç olarak; Nurettin Topçu, Hallac-ı Mansur’un şahsında; İslam tasavvufuna saf mistik bir 

doktrin olarak yaklaşmıyor. Onda bir ahlak sistemi arıyor. Bunun adına da isyan ahlakı diyor. İsyanı ise; 

Allah’ın bizdeki hareketi olarak görüyor. Düşünce sistematiğinin ileri safhasında ise; insan iradesinin 

Allah’ın iradesinde yok olması şeklinde nitelendirdiğini (Kök, 1995: 86) söyleyebiliriz. 
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OSMANLI’DA TÜRKÇE FELSEFE DİLİ OLUŞTURMA ÇABALARI 

Kamil ŞAHİN1 

Demet KONUR ŞEN2 

Özet 

Dil, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde temel aracımızdır. Her bilim dalı özgün içeriklere sahip 

kavramlar vasıtasıyla işleyebilmekte, gelişebilmektedir. 18. yüzyıldan itibaren hızlı bir değişim ve 

dönüşüm sürecine giren dünyada; her alanda, her bilim dalında yeni kavramlar üretilmeye, kullanılmaya 

başlanmıştır. Değişen koşullara göre ortaya çıkan yeni durumlar yeni kavramlar ile betimlenmekte ve 

dolayısıyla yeni durumların, problem alanlarının anlaşılması ancak kullanılan bu yeni kavramların 

anlamlarının kavranması ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan son yüz yıllarda Batı Avrupa’da felsefe 

alanında ortaya çıkan pek çok problem alanı, yeni tartışmalar üretilen yeni kavramlarla açıklanmaya, 

ifade edilmeye başlanmıştır.   

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Batı’nın pek çok alandaki üstünlüğü fark edildikten sonra 

Batılılaşma süreci başlamıştır. Bu süreçte Batı’da ortaya çıkan fikir ve akımlar da Osmanlı aydınları 

tarafından tartışılır olmuştur. Fakat aydınlar arasında kullanılan terimlerin gerçek anlamları konusunda 

ortaya çıkan kaos ortamı ortak bir Türkçe felsefe dili oluşturma zaruretini doğurmuştur. Felsefe dilinin 

gelişimi ve felsefe terimleri probleminin başlangıcı olarak Tanzimat kabul edilmektedir. Bu dönemde 

özellikle felsefeye duyulan ilgiyle beraber, yapılan çevirilerle Osmanlı kültür dünyasına Batı ve 

özellikle Fransız etkisine girmeye başladığı ifade edilmektedir. Batı’yla olan temaslar sayesinde yapılan 

tercümelerde karşılaşılan terimlere karşılık bulma zorluğu nedeniyle felsefe terimlerini düzenleme ve 

dilimizde karşılıklarını bulmak için dönemin düşünürleri tarafından birtakım girişimler olmuştur. 

Türkçe felsefe dili oluşturma çabaları bağlamında Rıza Tevfik ve Baha Tevfik gibi düşünürler muhtelif 

olarak felsefe sözlüğü yazma girişimlerinde bulunmuşlardır. Her ne kadar Rıza Tevfik ve Baha 

Tevfik’in ayrı ayrı yapmış olduğu sözlük çalışmaları tamamlanamamış olsa bile Batı’da kullanılan bazı 

felsefi kavramlara yapmış oldukları Türkçe açıklamalar son derece önem arz etmektedir. Diğer taraftan 

İsmail Fenni Ertuğrul tarafından tamamlanarak yayınlanan Lügatçe-i Felsefe isimli sözlük ilk Türkçe 

telif sözlük olması ve Türkçe felsefe dili oluşturulmasına yaptığı katkı bakımından önem arz etmektedir. 

Bizim bu çalışmadaki amacımız öncelikle Türkçe felsefe dilinin oluşturulmasının önemine vurgu 

yapmak ve Rıza Tevfik, Baha Tevfik ve İsmail Fenni Ertuğrul’un düşünce ve çalışmalarının 

ülkemizdeki felsefi düşüncelere yapmış oldukları katkıları ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe Dili, Türkçe Felsefe, Sözlükler, İsmail Fenni, Baha Tevfik, Rıza 

Tevfik. 

 

EFFORTS TO FORM A PHILOSOPHICAL LANGUAGE IN THE OTTOMAN EMPIRE 

Abstract 

Language is our basic tool for expressing feelings and thoughts.  Each field of science can work and 

develop through concepts with unique contents. New concepts have been produced and used in every 

science field in the world that has entered a period of rapid change and transformation since the 18th 

century. The new situations that emerge according to changing conditions are described with new 

concepts and thus, it is only possible to understand new situations and problem areas by understanding 

the meaning of these new concepts. In this respect, many problem areas that emerged in the field of 

philosophy in Western Europe in the last hundred years have begun to be explained and expressed with 

new concepts that have produced new debates. The Westernization process started in the last period of 

the Ottoman Empire after the Western superiority in many areas was realized. During this process, the 

ideas and movements that emerged in the West were also discussed by the Ottoman intellectuals. 

However, the chaos that emerged on the real meaning of the terms used among the intellectuals has 

created the necessity of forming a common language of Turkish philosophy.  Tanzimat is accepted as 

the period in which the development of the language of philosophy was fostered and the problem of 

philosophical terms started to be discussed. The Ottoman cultural world got under the Western and 

particularly especially French influence especially with the interest in philosophy by means of the 

translations into Turkish. There have been some attempts by philosophers of the time to regulate the 

terms of philosophy and find equivalents in our language for the words encountered in the translations 

made through contacts with the West. Within the context of efforts to create Turkish language of 

philosophy, thinkers such as Rıza Tevfik and Baha Tevfik attempted to write a dictionary on philosophy. 

 
1 Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, sahinkml@icloud.com. 
2 Arş. Gör. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, demet_konur@hotmail.com. 
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Although Rıza Tevfik and Baha Tevfik's separate dictionary studies could not be completed, their 

Turkish explanations for some philosophical concepts used in the West are of great importance.  On the 

other hand, the dictionary named as “Lûgatçe-i Philosophy”, which was completed and published by 

İsmail Fenni Ertuğrul, is important as it is the first Turkish copyright dictionary and owing to its 

contribution to the creation of Turkish philosophy language. Our aim in this study is first to emphasize 

the importance of the formation of the Turkish philosophical language and to reveal the contributions 

of Rıza Tevfik, Baha Tevfik and İsmail Fenni Ertuğrul to the philosophical thoughts in our country. 

Key Words: Philosophical Language, Turkish Philosophy, Dictionaries, İsmail Fenni, Baha 

Tevfik, Rıza Tevfik. 

 

Giriş 

İnsan dünyada var olmasıyla beraber hem çevresini hem de kendisini anlamlandırmaya 

çalışmıştır. İnsanlık tarihiyle bir tutulabilen merak duygumuz sayesinde başlayan bu anlama serüvenine 

kendisini de dâhil etmiş ve anlamak, öğrenmek, bilmek isteyen insan bilmeye önce kendi niteliğini 

sorgulayarak başlamıştır. Etrafındaki canlı/cansız tüm varlıklardan bir farkı olup olmadığını 

gözlemlemiştir. Bu noktada bilinen ve erişilen kaynaklar ışığında her devirde yapılmış tanımlamalara 

bakmamız gerekmektedir. İnsan tanımları içerisinde şüphesiz en meşhur olanı İlkçağ düşünürlerinden 

Aristoteles’e ait olan “düşünen hayvan” olduğumuz şeklindeki tanımlamadır. Bu tanımlama insanın 

canlılar içinde kendine en yakın gördüğü varlık olan hayvanlardan ayrıldığı ve onu biricik ve değerli 

kıldığına inandığı faaliyetin mahiyetinin de araştırılmasını gerektirmektedir.  

Diğer canlılardan farklı olduğunu kabul etmiş olan insanoğlu için her devirde ve her durumda 

çevreye uyum sağlama gerekliliği oluşmuştur. Düşündüklerini çevreye aktarmanın yolunu bir şekilde 

bulmayı başaran insanoğlu her devirde bir iletişim şekli, bir anlam aktarım yolu icat etmiştir. Bu noktada 

ise dil, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde temel aracımız olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dil ve düşünce arasındaki ilişki farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. En 

özlü şekilde bu ilişkiye getirilen farklı yaklaşımlara baktığımızda bazı düşünürlerin düşüncenin dilden 

önce geldiğini belirttiğini görürken bazılarının ise dil olmadan düşüncenin olamayacağını ifade ettiğine 

denk geliriz. Bu tartışmaları bir kenara bırakarak düşünceyi insan zihninde soyut bir olgu olarak ele 

aldığımızda ise bu olgunun somut bir yapıya bürünmesinin düşüncenin dilsel olarak ifade edilmesine 

bağlı olduğunu belirtebiliriz. Böylece dil ile düşüncenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu rahatlıkla 

söylenebilir (Akarsu, 1998, s.36).   

Dilin bilinçli olarak oluşturulmuş semboller sistemi olduğu kabulünden hareketle yeni birtakım 

düşüncelerin üretilmesi sürecinde bu semboller sisteminin zengin olması önem arz etmektedir (Öner, 

2013, s.52). Bu noktada Humboldt düşünceyi oluşturan şeyin dil olduğunu belirtirken ifade etmiş 

olduğumuz semboller sisteminin zenginliğine de vurgu yapmaktadır (Akarsu, 1998, s.36). 

Dil, Düşünce ve Sözcüklerin Önemi 

İnsanlar yaşadıkları doğal çevreyi kendilerine göre değiştirmeleri ve dönüştürmeleri bakımından 

diğer canlılardan ayrılmakta ve böylece kültürü oluşturmaktadırlar. Bir arada toplum halinde 

yaşayabilmenin temel koşulu ise karşılıklı etkileşim, iletişimdir. Hayvanlar arasında doğal uzlaşımın bir 

neticesi olan iletişim insanlar arasında ise kültürel bir uzlaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Soykan, 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

225 

 

1995, s.16). Bu açıdan dilsel ifadeler ve semboller sistemi iletişime geçen insanların oluşturmuş 

oldukları kültürel yapıya dayanmaktadır.  

Düşüncelerin sembollerle ifade edilme düzeyi, düşüncelerin ilkellikten uzaklaştığının göstergesi 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü semboller temsil ettiği olgunun tüm içeriğini, iç bağlantılarını o 

sembolü görene aktarabilmektedir (Köktürk, 2006, s.192).  Bu aktarımın tam olabilmesi elbette 

insanların bu semboller sisteminin oluştuğu kültür ortamında sosyalleşmiş olmalarına ve sembollerin 

anlamlarını kavramış olmalarına bağlıdır.  

İnsanlar arası etkileşim, iletişim yeni ve farklı düşünce yapısı ve kavramların oluşmasına ve 

gelişmesine imkân tanımış ve bu sayede insanlık bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Değişen koşullara göre 

ortaya çıkan yeni durumlar yeni kavramlar ile betimlenmekte ve dolayısıyla yeni durumların ve problem 

alanlarının anlaşılması ancak kullanılan bu yeni kavramların anlamlarının kavranması ile mümkün 

olabilmektedir. Çevreye uyum sağlayabilmenin temelinde düşünceler evreni içerisinde düşüncenin ifade 

edilebilmesi dolayısıyla düşünme etkinliğini gerçekleştirmek üzere kavramların zihinde 

kullanılabilmesi ve bunların dilsel olarak aktarılabilmesi gerekmektedir.  

Her bilim dalı özgün içeriklere sahip kavramlar vasıtasıyla işleyebilmekte, gelişebilmektedir. 

En eski düşünsel faaliyet olarak kabul edilen felsefenin oluşması için de öncelikle gelişmiş bir dile ve 

özgürlüğe ihtiyacımız vardır (TDK, 1983, s.49).  Fakat tarih bize gerek bilim gerekse felsefe alanında 

sürekli değişim ve gelişim olduğunu göstermektedir. Bu gelişimler içerisinde kuşkusuz 18. yüzyıl 

önemli bir basamaktır. 18. yüzyıl her alanda yeni bilimsel ve fikri gelişmelerin yaşandığı yeni bilgilerin 

düşünce sistemlerinin oluştuğu ve bunlardan dolayı yeni sembollerin, kavramların ortaya çıktığı bir 

dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Batı Avrupa’da üretilen yeni düşünce ve 

fikirlerin öğretilmesi ve geleceğe aktarılması adına birtakım çalışmalar olmuştur. Bu çabalardan en 

bilineni de ansiklopedi çalışmalarıdır. Diderot ve Alembert’in editörlüğünde 1751-1780 tarihleri 

arasında 35 cilt olarak yayınlanan ansiklopedide Montesqueiu, Diderot, Holbach, La Mettrie, Rousseau, 

Helvetius, Condorcet gibi dönemin önemli düşünürlerinin yazıları bulunmaktadır (Gökberk, 1999, 

s.316-318). Yeni değerler olan bilimcilik, akılcılık ve deneycilik bağlamında yazılar bulunan 

ansiklopedide en temel amaç yeni felsefi ve bilimsel düşüncelerin yeni kavramların Avrupa’ya 

tanıtılmasıdır (Copleston, 2004, s.56-58). Böylece araştırmacılar ve düşünürler derli toplu olarak 

üretilen yeni bilgi ve kavramlara kolaylıkla ulaşabilecek ve yeni düşünce ve fikirler üretebileceklerdir.  

Avrupa hızlı bir şekilde aydınlanma sürecini tamamlarken bilim ve teknik anlamda dünyanın 

geri kalan ülkelerinden oldukça ileri bir seviyeye ulaşmış, ilerlemenin ve medeniyetin merkezi olmuştur. 

Osmanlıda Türkçe Felsefe Dili Oluşturma Zarureti ve Faaliyetleri 

Osmanlı Karlofça anlaşması ile Batıya karşı ilk ciddi yenilgisini aldığında Batının üstünlüğünü 

kısmen fark etmiş fakat tarihsel, kültürel ve dinsel zıtlıklar bütün yenileşme hareketlerinde şiddetli 

dirençlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1700’lü yıllardan 1800’lü yılların başlarına kadar geçen 

süreçte Osmanlıda ciddi bir modernleşme hareketine rastlanamamaktadır. II Mahmut dönemi, 

modernleşme girişimlerinin hareketlenmeye başladığı dönem olarak nitelendirilebilir. Bilimsel alanda 
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Osmanlı’da 16. ve 19. yüzyıllar arasında esaslı bir bilimsel, felsefi çalışmanın olmadığı, yapılan 

çalışmaların 8. ve 12. yüzyıllar arasında yazılan eserlerin tekrarı niteliğinde olduğu görülmektedir. 

Ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru Batı’daki fizik ve matematik gibi fen bilimleri alanındaki 

ilerlemelerin Osmanlı’da fark edilmeye başlandığı görülmekte ve özellikle Gelenbevi İsmail Efendi ve 

Hoca İshak gibi matematikçilerin çabaları dikkat çekmektedir. 19. yüzyılda yenileşme çabaları 

çerçevesinde Osmanlıdan Batı Avrupa ülkelerine öğrenim görmek üzere öğrenciler gönderilmiş, ülkede 

Batılı anlamda eğitim vermek üzere bazı eğitim kurumları açılmaya başlanmıştır (Ülken, 1992, s.23-

55). 

Batılılaşma dönemi her anlamda Osmanlı için ikilikler dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eski ile yeni ve alaturka ile alafranga ikiliği bilim alanından eğitim alanına, siyasal alandan sosyal alana 

değin her yere yansımış durumdadır. Bu dönemde aydınlar devletin içinde bulunduğu bu buhran ve 

çöküşü görmekte ve kendi bakış açılarına göre bir takım çözüm önerileri geliştirmektedirler.  

Bu süreçte Batı’da ortaya çıkan düşünceler, fikir akımları Osmanlı aydınları tarafından tartışılır 

olmuştur. Fakat bu tartışmalarda kullanılan yeni terimlerin anlamları hususunda aydınlar arasında bir 

uzlaşı bulunmamaktadır. Kullanılan terimlerin gerçek anlamları konusunda ortaya çıkan kaos, ortak bir 

Türkçe bilim dili, felsefe dili oluşturma zaruretini doğurmuştur. Bu çerçevede Batıda yapılan 

ansiklopediye benzer bir çalışmanın Türkçe olarak yapılması fikri bazı aydınlar tarafından dile 

getirilmeye başlanmıştır.  Bu aydınlardan Ali Suavi bir Türkçe ansiklopedi yapmaya çalışmış fakat 

çeşitli nedenlerden dolayı çalışmasını tamamlayamamıştır (Doğan, 1991, s.271). Ali Suavi amacını 

bilimsel ve fikri alandaki gelişmelerin derli toplu ve sistematik olarak bulunabileceği ve her isteyenin 

istifade edebileceği bir kaynak oluşturmak olduğunu belirtmiştir.  

Bu dönemde devlet Batı’da yayınlanan eserlerin Türkçeye çevrilmesi adına Telif ve Tercüme 

Cemiyetini 1865 yılında kurmuş ve böylece Batı’da yayınlanan eserlerin hem aydınlar tarafından hem 

de okullarda öğrenciler tarafından Türkçe olarak okunabilmesi amaçlanmıştır (Ülken, 1992, s.56).  Yine 

bu dönemde Türkçenin bir bilim dili olma özelliğine sahip olup olmadığı hususunda da tartışmalar 

bulunmaktadır.  

Batı dillerinden gerek devlet eliyle yaptırılan gerekse bazı aydınların yapmış olduğu çeviriler 

Batı tarzı bilime duyulan ilgiyi arttırırken aynı zamanda Batı’da tartışılan felsefi problemlere olan ilgiyi 

de arttırmıştır. Bu ilginin sonucunda yapılan tercümelerde karşılaşılan terimlere karşılık bulma zorluğu 

nedeniyle felsefe terimlerini düzenlemek ve dilimizde karşılıklarını bulmak için dönemin düşünürleri 

tarafından birtakım girişimler olmuştur. Fakat felsefe tarihi açısından önemli bir dönüm noktası 

oluşturan ıstılah çalışmalarının başlangıcı olarak Istılahat-ı İlmiye Encümeni’nin kurulmasına işaret 

edilebilir. Çünkü hem dilde sadeleşmenin önem kazandığı hem de felsefeye ilginin arttığı yıllarda içinde 

feylesofları da barındıran bir topluluk olarak üyeleri pek çok felsefe tabirine karşılık bulma çabasına 

girişmiş ve pek çok felsefe tarihi kitabının yanında sözlükler de yayınlamışlardır. 

Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti (günümüz karşılığı MEB) 

bünyesinde kurulmuştur (Yasa, 2013, s. 50). Encümenin azalarının çoğu darülfünun muallimleri ile 
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dönemin önde gelen edebiyatçı isimleridir. Çalışmalarına koydukları hedef ise öncelikle düzgün 

tercümeler yapılmasına olanak sağlamaktır. Bu tercümelerden sonra sıranın telif eserlere geleceğine 

inanmaktadırlar (Yasa, 2013, s.50-54).  

Encümen 1917 yılında bir talimatname yayınlamıştır. Bu talimatnameye göre Fransızca ıstılahın 

Türkçede zaten münasip bir karşılığı varsa benimsenecek yoksa anlamı tam anlamıyla kapsayacak ve 

dilimize uygun bir kelime teşkil edilecek veyahut hali hazırda mevcut olan bir ıstılaha yeni bir anlam 

verilecektir (Yasa, 2013, s.50-51).  Dil ve felsefe çalışmalarının arttığı bu yıllarda felsefe okumaları 

neticesinde Türkçede bir felsefe dili oluşturma zarureti hissedilmiş ve bunun da en göze çarpan 

sonuçlarından biri de sözlük yazma girişimleri olmuştur. Bu amaçla yola çıkarak ilk telif felsefe 

sözlüklerinden birine imza atan Rıza Tevfik de bu encümenin üyelerindendir. Fakat ondan önce yine 

böyle bir girişimde bulunan Baha Tevfik ve onun dergisiyle birlikte yayınladığı sözlüğü incelemeye 

değerdir. 

Baha Tevfik’in “felsefe” adlı dergisiyle Türkiye’de ilk defa felsefe dergisi çıkartan kişi olduğu 

görülmektedir (Koç, 2011, s.71). Baha Tevfik bu dergiyi hazırlamadaki amacını “Bundan üç sene evvel 

bu memlekette felsefe mevcut değildi, hatta felsefeden bahsedebilmek için lazım gelen lisan yoktu. Biz 

bu lisanı –birçok noksanlarıyla beraber- tesis etmiş olmakla iftihar ederiz.” biçimindeki ifadesiyle ortaya 

koymaktadır (Tevfik, 1913, s.1-4).  

Baha Tevfik’e göre ilim ve fennin ulaşamadığı sahaya felsefe denilmektedir. O bugünün ilim ve 

fenninin dünün felsefesi ve bugünün felsefesinin de yarının ilim ve fenni olduğunu söyleyerek felsefenin 

önemine vurgu yapmaktadır. Yine Baha Tevfik ileri bir düşünce ve muhakeme yeteneğine sahip 

olabilmenin yegâne koşulunun ileri bir dil olduğunu düşünmektedir. Baha Tevfik’in ileri bir dil ile 

kastettiği şey ise insanların duygu ve düşüncelerini dilsel sembollerle aktarabileceği kavramlar, 

semboller hazinesine dilin sahip olmasıdır. Bu açıdan dilde insani durumları ifade edebilecek kavram, 

sembol çeşitliliği düşünce ve düşüncenin aktarımında insanların daha rahat olmasını sağlayacaktır. 

Materyalist bir bakış açısına sahip olan Baha Tevfik değişmez metafizik iyi ve kötünün olmadığını ifade 

etmekte ve durumsal bir tarza zamana ve mekâna göre iyi- kötü algılarının değişebildiğini ifade ederek 

Avrupalılaşmanın medeni ve ileri olmak ideali olduğunu ve bu ideali milletimize değil milletimizi bu 

ideale yaklaştırmamız gerektiğini belirtmektedir (Akgün, 2015, s.1725-1750).  

Türkçe felsefe dili oluşturmak adına yazmaya başladığı “Felsefe Kamusu”nda yazıya 

başladıktan itibaren sade, açık bir dil kullanmaya çalışan Baha Tevfik, gerek eserleriyle gerekse dil 

konusundaki -dönemin dilci ve edebiyatçılarını aratmayan- hassasiyetiyle Türkçenin bir felsefe dili 

olarak gelişmesine katkı sağlamıştır (Utku, 2011, s.400).   Matematik veya kimya ile uğraşmayanların 

bu alanların terimlerini bilmemesinin makul karşılanabileceğini ifade eden Baha Tevfik felsefenin tüm 

insanları ilgilendiren bir alan olduğunu belirterek bu alandaki terimlerin anlamlarının doğru bir biçimde 

herkes tarafından bilinmesinin gerekli olduğunu ifade etmektedir (Tevfik, 1913, s.161).  1911 yılında 

yayınlanan “Felsefe Kamusu”nda yer alan kavramlar Fransızca ve diğer Batı dillerinden Türkçeye 
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çevrilirken kelimelerin ihtiva ettiği anlamın tam olarak verilebilmesine çalıştığını ifade eden Baha 

Tevfik Türkçenin diğer Batı dilleri gibi bir felsefe dili olabileceğine vurgu yapmaktadır. 

Türkçe felsefe dili oluşturma çabası içinde olan bir diğer düşünür ise Rıza Tevfik’tir. Fransızca, 

İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerine hâkim olan Rıza Tevfik Türkiye’de ilk defa felsefeyi 

özel bir lisede ders olarak okutmuş ve “felsefe dersleri” adıyla bir de kitap çıkartmış ve böylece felsefeyi 

Türkiye’de öğretim haline koyan ilk kişi olmuştur.  

Rıza Tevfik Türkiye’nin gerçek problemlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek 

Türkiye’de zemini olmayan düşünce ve fikir akımları üzerine konuşmanın anlamsız olduğunu ifade 

etmektedir. Özellikle sosyalizm gibi fikirlerin sanayileşmiş ülkelerde konuşulmasını olağan kabul eden 

Rıza Tevfik işçi sınıfı bile olmayan Türkiye’de bu fikir akımı üzerinde tartışmalarda bulunmanın 

anlamsız olduğunu düşünmekte ve her türlü konuda sosyal gerçekliğin göz önünde tutulması gerektiğine 

işaret etmektedir. Doğu ve Batı toplumlarının insan ideallerini irdeleyen Rıza Tevfik Batı toplumları 

iradeci ve mücadeleci insan idealinde iken Doğu toplumlarının ise kaderci ve mütevekkil insan idealine 

sahip olduğunu dile getirmektedir. Rıza Tevfik bu farkın göz ardı edilmesinden dolayı modernleşme 

sürecinde atılan adımlarda beklenen başarının sağlanamadığını düşünmektedir (Odabaş, 2015, s.1569-

1856). 

Rıza Tevfik Türkçe felsefe dili oluşturmak adına “Mufassal Kamus-u Felsefe” adlı bir felsefe 

sözlüğü yazmaya başlamış fakat tamamlayamamıştır. Bu sözlüğün hazırlanmaya başlanmasındaki temel 

amaç felsefe terimlerine Türkçe de anlaşılır bir biçimde karşılık bulmaktır. Çalışma on ya da on bir cilt 

olarak planlanmasına rağmen sadece 211 maddeden oluşan iki cildi yayına hazırlanabilmiştir. 

Hazırlanmış olan maddeler Fransızca alfabetik sıra ile sözlükte yer alırken Arapça, Farsça ve İngilizce 

karşılıkları da belirtilerek ayrıntılı bir biçimde Türkçe açıklamaları yapılmıştır. Rıza Tevfik artık 

zamanımızda eski anlamlarıyla karşılanamayacak pek çok farklı kavramın olduğunu ifade ederek 

kavramların anlaşılabilmesi ve kavramlar arasındaki farklılıkların tespit edilebilmesi açısından yeni 

açıklamalara ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Yine bir kavramın hangi filozof tarafından ne anlamda 

kullanıldığının bilinmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak bu kavramları anlamlarına 

uygun bir biçimde kullanımının önemine işaret etmektedir.  

Son olarak Türkçe felsefe dili oluşturma bağlamında İsmail Fenni Ertuğrul’un düşünceleri ve 

çabalarının önemine vurgu yapmak gerekmektedir. Modernist İslamcı düşünürler arasında yer alan 

İsmail Fenni Ertuğrul Vahdet-i Vücutçu bir bakış açısına sahiptir.  

Türkçe felsefe dili oluşturma çabaları çerçevesinde İsmail Fenni Ertuğrul “Lûgatçe-i Felsefe” 

isminde Fransızcadan Türkçeye bir sözlük oluşturmuştur. İsmail Fenni böyle bir sözlüğü hazırlarken 

asıl amacının Arapça, İngilizce ve Fransızca eserlerde karşılaştığı kavramların Türkçe anlamlarının ne 

olduğunu ortaya koymak ve böylece Türkçe bilen ve düşünen herkesin düşündüğünü dile getirme ve bir 

takım yargılara varma noktasında daha rahat olmasını sağlamak olarak belirlemiştir.  

Ona göre felsefeye olan ilgi doğal bir eğilimdir ve herkesin felsefi kavramların anlamlarını 

bilmesi gerekir ki böylece tasavvurları daha zengin ve özgür bir hal alabilir.  İsmail Fenni Ertuğrul eski 
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devirlerde felsefe ve filozoflara dinsel bakışın oldukça kötü, olumsuz olduğunu dile getirmektedir. İslam 

dininin bir akıl dini olduğunun tekrar hatırlanmaya başlandığını belirten İsmail Fenni felsefeye karşı 

olan önyargıların da yavaş yavaş yıkılmaya başladığını düşünmektedir (Bolay, 2015, s.1891-1951). Ona 

göre bugün felsefenin hikmet arayışı olduğu kavranmaya başlanmış ve bu arayışta kullanılacak olan 

kavramların anlamlarının da tam olarak bilinmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden bir Türkçe 

felsefe dilinin oluşturulmasını zaruri olarak görmektedir.   

Sonuç 

Genel olarak değerlendirildiğinde Osmanlı devletinin son dönemlerinde Batı’dan pek çok 

düşünce ve fikir akımının ülkeye girdiği ve her alanda yeni birtakım kavramların kullanılmaya 

başlandığı görülmektedir. Batıda üretilen bu yeni kavramların anlaşılması ile ilgili pek çok problemin 

ortaya çıkması gerek bireysel gerekse kamusal düzeyde birtakım çalışmaları, çabaları ortaya 

çıkartmıştır. Bazı kavramlar olduğu gibi alınmaya başlanmış bazılarına da uygun anlamlar bulunmaya 

çalışılmıştır. Bu dönemde doğa bilimleri alanında teknik olarak nitelendirilen bazı kavramların 

doğrudan alınmasının büyük problemler ortaya çıkartmayacağı düşünülürken kültür bilimleri alanında 

kavramın orijinal dildeki kullanımı kavramın içeriğinin anlaşılması bakımından işlevsel olamadığı 

görülmüş, düşünülmüştür.  

Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi için gereken simge ve semboller duygu ve düşüncelerin 

geliştiği kültür ortamı içerisinde ortaya çıkar ve yerleşir. Bu açıdan insanlar kendi hallerini en iyi 

biçimde kendi sahip oldukları lisan ile anlatabilirler. Türkçe felsefe dili oluşturma çabalarının temelinde 

de duygu ve düşüncelerin daha rahat bir biçimde ifade edilmesinin sağlanması bulunmaktadır. Bu alanda 

Osmanlı devletinin son dönemlerindeki çalışmalar Türkiye’de Türkçe felsefe dili oluşturulması 

bakımından ilk ve önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.  
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PROF. DR. NİHAT KEKLİK’İN DÜŞÜNCESİNDE BİLGİ VE BİLGİ PROBLEMİ 

Kazım YILDIRIM1 

Özet 

Türk İslam Felsefesinin kurucusu olan Prof. Dr. Nihat Keklik (1926- 1 Mart 2017), Felsefeyi toplumun 

hafızası ve geleceği olarak düşünmüştür. Eserlerinde akıl, düşünce, felsefe, mantık, bilgi, bilim 

kavramlarını anlaşılır bir biçimde açıklamak için felsefeye “Hikmet Binası” Teorisi’ni kazandırmıştır. 

Keklik’in düşüncesinde akıl zemini üzerine oturtulan ve tefekkür (düşünce) yoluyla planlanan Hikmet 

Binasının temeli bilgidir. Bilmek bir faaliyettir: Devamlılık gösterir. Bilgi ise, bu aksiyonun 

dondurulmuş halidir. Birincisi devamlı olarak akan bir su gibidir; ikincisi de bu suyun bir yerde birikmiş 

olmasına benzer. Keklik’e göre “her iki halde de (bilgi ve bilmek), daima bir süjenin varlığını şart koşar: 

Süje olmadıkça ‘bilmek’in ve bunun sonucu olan bilginin meydana gelmesi mümkün değildir”.  Bilgi 

meydana getirirken hayata, olaylara ve anlamlara farklı bakış tarzı geliştirmenin, çok yönlü ve objektif 

bakabilmenin önemine işaret etmiştir. “Anahtarın deliği tek fakat manzarası çifttir” diyerek 

oluşturulacak bilginin bu özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Bu bakımdan Türk İslam 

dünyasının bir geleneği olarak bilgi meydana getirmede düşünceye, düşünerek hareket etmeye büyük 

önem vermiştir. Çünkü “düşünme”, “düşünce”, “akletmek”, “akıl erdirmek” Kuran’da da çok sık 

tekrarlanan bir kavramdır.  

Anahtar Kelimeler: Nihat Keklik, Bilgi, Bilim, Problem. 

 

KNOWLEDGE AND KNOWLEDGE PROBLEM IN PROF. DR. NİHAT KEKLİK’S 

THOUGHT 
Abstract 

Prof. Dr. Nihat Keklik (1926- 1 Mart 2017), who is the founder of Turkish Islamic Philosophy, 

considered Philosophy as the memory and future of the society. In his works, he gained the “Wisdom 

Building Theory” to philosophy in order to explain the concepts of reason, thought, philosophy, logic, 

knowledge and science in a comprehensible way. The basis of the Hikmet Building, which is based on 

the ground of mind in Keklik’s thought and planned through thought, is knowledge. Knowing is an 

activity: It shows continuity. Knowledge is the frozen version of this action. The first is like a constantly 

flowing water; second one is like the accumulation of water somewhere. According to Keklik “in both 

cases (knowledge and knowing), it always stipulates the existence of a subject: Unless there is a subject, 

it is not possible to occur for ‘knowing’ and the consequence of knowledge”. He pointed out the 

importance of developing a different way of looking at life, events and meanings while creating 

knowledge and being able to look at it in a versatile and objective way. By saying “The keyhole is 

single, but the view is double,” he stated that the information to be created should have these features. 

In this respect, as a tradition of the Turkish Islamic world, he has given great importance to thinking 

and acting with thought in creating knowledge. Because “thinking”, “thought”, “reasoning”, “conceive” 

is a concept that is frequently repeated in the Qur'an. 

Key Words: Nihat Keklik, Knowledge, Science, Problem. 

 

Giriş 

Türk İslam Felsefesinin (Türk İslam Düşüncesi Tarihi) Türkiye’de ve İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde kurucusu olan Prof. Dr. Nihat Keklik (1926- 01 Mart 

2017); Felsefeyi toplumun hafızası ve geleceği olarak değerlendirmiş, eserlerinde akıl, bilgi, bilim ve 

mantığın Türk İslam dünyasında ele alınışını geniş şekilde işlemiştir. Akıl, düşünce, felsefe, mantık, 

bilgi, bilim kavramlarını anlaşılır bir biçimde açıklamak için felsefeye kazandırdığı “Hikmet Binası 

Teorisinde bilgi, hikmet binasının temeli olarak düşünülmüştür. Akıl zemini üzerine oturtulan ve 

tefekkür (düşünce) yoluyla planlanan Hikmet Binasının temeli bilgidir. Bilmek bir faaliyettir: 

Devamlılık gösterir. Bilgi ise, bu aksiyonun dondurulmuş halidir. Birincisi devamlı olarak akan bir su 

gibidir; ikincisi de bu suyun bir yerde birikmiş olmasına benzer. Keklik’e göre “her iki halde de (bilgi 

 
1 Doç. Dr., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi, kyildirim@sakarya.edu.tr. 
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ve bilmek), daima bir süjenin varlığını şart koşar: Süje olmadıkça “bilmek” in ve bunun sonucu olan 

bilginin meydana gelmesi mümkün değildir”.  Bilgi meydana getirirken hayata, olaylara ve anlamlara 

farklı bakış tarzı geliştirmenin, çok yönlü ve objektif bakabilme gücü geliştirmenin önemine işaret 

etmiştir. “Anahtarın deliği tek fakat manzarası çifttir” diyerek oluşturulacak bilginin bu özelliklere sahip 

olması gerektiğini belirtmiştir.  

Bu bakımdan Türk İslam dünyasının bir geleneği olarak bilgi meydana getirmede düşünceye, 

düşünerek hareket etmeye büyük önem vermiştir. Çünkü “düşünme”, “düşünce”, “akletmek”, “akıl 

“erdirmek” Kuran’da da çok sık tekrarlanan bir kavramdır. Mesela Sühreverdi (1154-1191) “insan 

zihninde bir fil ile bir sivrisinek, daima aynı yeri kaplar” görüşüyle bir yönüyle düşüncenin önemini, 

diğer yönüyle de bu iki varlığın yaradılış sırrını eşit şekilde düşünmek gerektiğini belirtmiştir.  Zira her 

ikisi zihnimize aynı nispette sığabilmektedir. Bu örnekle düşünme gücünün önemini belirtiyor. Ona göre 

zihnimize -çocukluk ve ilk idrak safhalarımızdan başlayarak- yerleşen bilgilerden bazılarına hayal 

(imaj), bazılarına da mefhum (kavram) adı verilir. Söz gelimi şu anda birçok insanlar (fertler) görüyoruz, 

düşünüyoruz. İşte bütün bu insanlardan da bir “insanlık kavramı” elde ediyoruz. Buna bir kavram (idea) 

adı verilmektedir. Fakat tek insanı tasavvur ettiğimiz zaman, ondan dolayı zihnimizde beliren şeye, 

hayal (imaj) adını veriyoruz. Hayal cüz’i bir tasavvurdur: Kavram ise umumi (genel) ve küllidir. 

Keklik, bilgi problemi deyimi, Osmanlı döneminde “marifet nazariyesi” ismiyle anılmıştır 

diyor. Öğrenmenin ve bilginin sınırsızlığından bahsederken, tıpkı Sokrates gibi ne bildiğimizden ziyade 

ne bilmediğimize odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. Türk İslam düşünürlerinin bilgi meydana 

getirmek konusunda aklın her şeyi bilebilecek bir güçte yaratılmadığını, sınırlı bir güç olarak yaratılmış 

olduğunu yıllar önce fark ettiklerini belirtiyor. Çok önemsediği ve felsefe disiplinlerinden olan mantığı 

doğru düşünebilmenin anahtarı olarak değerlendirmiş, bilgi meydana getirmede sağlam kaynaklara 

ulaşmak gerektiğini belirtmiştir. Hiçbir kaynağa dayanmadan veya sağlam temellere inmeden, “laf 

kalabalığı” cinsinden görüş belirtmenin yanlışlığına işaret etmiştir.  

Keklik, Türk İslam düşünürlerinin problemleri anlatırken sık başvurdukları benzetmeleri, 

felsefeyi veya anlatımı kolaylaştırmak açısından bir yol olarak değerlendirmiştir. Bunun için “Felsefede 

Metafor” isimli bir eser dahi yazmıştır. Benzetmelerin, benzeterek problemleri anlatmanın önemli 

olduğunu, böylece problemi anlaşılır kıldığını düşünmüştür. Çünkü Keklik’e göre metot olarak 

benzetmeler, filozofların ifadelerinde, bazen güç anlaşılır noktaların açıklamasını kolaylaştırmaktadır. 

“Felsefede Metafor” (1990) gibi “Felsefenin Tekniği” (1984) adlı eserini de bunun için yazmıştır. 

Keklik’e göre benzetmeler, suni ifade tarzlarından doğmayıp, bizzat meselenin güçlüğünden 

kaynaklanmaktadır. Onun için felsefe problemlerinin kolay bir şekilde anlaşılmasına gayret etmek 

gerektiğini ve bunun tek yolunun da benzetmelere başvurmak olduğunu söylüyor.  

Bu amaçla “Hikmet binası” teorisini geliştirmiştir. Onun düşündüğü şey anlatılanları anlaşılır 

kılmak ve kolay anlaşılmasını sağlamaktır. Hikmet Binası” teorisiyle felsefeyi, hikmeti, bilgiyi, bilimi 

ve bilimlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve ayrıca akıl, mantık ve kavramları anlaşılır kılmıştır. 

Keklik’e göre kısa cümlelerle, nükte ve metafor yoluyla anlatım, Türk Milletine has bir üsluptur. Mesela 
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Farabi’nin, İbn Sina’nın, Mevlana’nın vb. üslubu böyledir. Kendisi de Türk Milletine has olduğunu 

belirttiği bu üslubu, ders anlatımında ve eserlerinin yazımında kullanmış, eserlerini yazarken, derslerini 

anlatırken metaforlar ve kısa cümleleri tercih etmiştir. Üslubuna bu çerçevede bakılınca Bilgi, Bilim, 

Tefekkür, Hikmet, Felsefe tanımında yaptığı benzetmeler ve ayrıca geliştirdiği “Hikmet Binası” teorisi 

bu anlamda değer ifade etmektedir. Hikmet binası teorisinde bilgi, Tuğla (kavram)lardan örülen 

duvarlara benzetilmiştir. 

Descartes’ten aldığı bir cümle ile “felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamak” olduğuna göre 

amacı, metafor yoluyla insanları, laf kalabalığından ibaret anlaşılmaz, “karanlık” ve “yıkıcı” felsefeden 

kurtarmaktır. Kendi ifadesiyle: “Fakat hangi felsefe? Berrak ve ne söylediği belli olan yapıcı bir felsefe 

mi, yoksa manasız laf yığınlarından ibaret karanlık ve ne dediği belli olmayan yıkıcı bir felsefe mi”?  

İşte onun için tanımlamalarında benzetmelere, kısa cümlelerle anlatıma büyük önem vermiştir. Türk 

İslam dünyasında bilgi problemini ele alırken aynı metodu kullanmıştır. 

Bildiri, Keklik’in eserlerine dayalı teorik şekilde geliştirilmiştir. 

1. Keklik’te Bilgi Problemi 

Keklik’e göre bilgi meydana getirmek için filozofun muhtaç olduğu şey akıl ve düşüncesidir. 

“Tefekkür” (düşünce) ile “akıl” arasında organik bir bağlantı vardır. Bunlardan birinin bulunmadığı 

yerde, diğeri mümkün olmuyor (Keklik,1975: 14; bkz. Keklik, 1978: 24 ve 87 vd.; ayrıca bkz. Keklik, 

1982: 37). Bilgiye akıl ve bağlantılı olarak tefekkür (düşünce) ile giriş yapıyor.  

Tefekkür etmek, aynı zamanda yeni fikirler üretmek demektir diyor. Keklik’e göre bu anlamda 

düşünür ile ziraatçı arasında benzerlik vardır. Nasıl ki ziraatçı, tek tek buğday tanelerinden birçok 

buğday taneleri üretiyorsa, aynı şekilde düşünürde tek tek kavramlardan yola çıkarak yeni “Bilgi’ler 

meydana getiriyor. Bilgiler ise, bilinmeyenden bilinene ulaşmak demektir. O’na göre akıl henüz 

çalışmamış (atalet halinde) bir makine gibidir, düşünce ise bu makinaya hareket veren, makinanın 

çalışmasını sağlayan güçtür. “Şu hâlde makine ile çalışma arasında nasıl bir bağlantı varsa, akıl ile 

düşünce arasında da öyle bir bağlantı vardır” (Keklik, 1975: 14; ayrıca bkz. Keklik, 1978: 24; yine bkz. 

Keklik, 1982: 37). 

Keklik bilgiyi bilmek faaliyetiyle ilişkilendirerek anlatımını suyun akışı ve durgunluğunu 

dikkate alarak yine benzeterek sürdürmektedir. Ona göre “Bilmek bir faaliyettir. Devamlılık gösterir. 

Bilgi ise, bu aksiyonun donduruşmuş halidir. Birincisi, devamlı olarak akan bir su gibidir; ikincisi de bu 

suyun bir yerde birikmiş olmasına benzer.” Keklik bundan sonra bilginin unsurları içerisinde yer alan 

süjenin önemini açıklar. “Her iki halde de (bilgi ve bilmek), daima bir süjenin varlığını şart koşar: Süje 

(: veya bilen) olmadıkça bilmek’ in ve bunun sonucu olan bilginin meydana gelmesi mümkün değildir.  

Keklik bilgi probleminin Platon (m.ö.427-347)’dan beri “bilgi nedir” sorusu etrafında 

şekillendiğini, fakat bu meselenin tenkitli olarak ele alınmasının yeni olduğunu belirtiyor. Türk İslam 

felsefesinde de tartışılan bilgi olayının felsefe kadar psikolojiyi de ilgilendirdiğini, ikisi arasında hareket 

tarzlarında fark bulunduğunu fakat Türk İslam düşünürlerinin konuyu ele alışını aktarırken ve örnekler 

verirken ikisi arasındaki bu farkların önemini fazlaca dikkate almadıklarını belirtiyor. 
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1.1. Hayal ve Kavram: Zihnimizin Birinci ve İkinci Hedefleri 

Keklik, bilgi meydana getirmede düşünce ve düşünebilmeye büyük önem verir. Sühreverdi’nin 

“insan zihninde bir fil ile bir sivrisinek daima aynı yeri kaplar. Bu iki varlığı düşünürken, onları eşit 

olarak düşünebiliriz. Her ikisi de zihnimize aynı nispette sığabilmektedir.” Bu ifade ile büyük veya 

küçük, uzak veya yakın, var veya yok, her ne olursa düşünmemiz gerektiğini belirtiyor. Bunu yaparken 

“hayal” ile “kavram”ın zihnimizdeki teşekkülüne yer veriyor. Çocukluk ve ilk idrak safhalarımızdan 

başlayarak zihnimize yerleşen bilgilerden bazılarına hayal (imaj), bazılarına da mefhum (kavram) adı 

verilir diyor. Söz gelimi, şu anda birçok insanlar (fertler) görüyoruz, düşünüyoruz. İşte bütün bu 

insanlardan da bir insanlık kavramı elde ediyoruz. Buna bir kavram (idea) adı verilmektedir. Fakat tek 

insanı tasavvur ettiğimiz zaman, ondan dolayı zihnimizde beliren şeye hayal (imaj) adını veririz. Metodu 

gereği anlaşılması için her önermesini örneklendirmeye çalışan Keklik, hayal ve kavramı da 

örneklendirerek; “mesela sadece Ali’yi düşünürüm ve zihnimde bir ‘Ali imajı’ ortaya çıkıyor. Ben bu 

imajın resmini çizebilirim. Fakat ‘insanlık’ dediğim zaman, herhangi bir Ali’yi düşünemem ve onun 

resmini çizemem. Şu hâlde hayal cüzi bir tasavvurdur; kavram ise genel ve küllidir” diyor. Aslında bu 

görüşleriyle Platon’un mağara istiaresiyle yaptığı gölge benzetmesini daha anlaşılır hale getiriyor. 

Hayal ve kavramı insanın bilgi üretmesi ve çevresini kuşatan maddi ve manevi nesneler ile ilişki 

kurmasına bağlayan Keklik, hayali duyularımızla, kavramı zihnimizle ve düşünerek elde 

edebileceğimizi belirtiyor. Ona göre orta çağdan kalma bir deyimle hayal zihnimizin ilk hedefleri, 

kavram ise ikinci hedefleridir. Bu durumu örneklendirerek şöyle açıklıyor: Çevreyi kuşatan maddi ve 

manevi nesneler, duyularla kavrandığı için insan zihninin “ilk hedefleridir.” Mesela bir çocuk, 

başlangıçta kendi babasının hayaline sahip iken henüz baba kavramına sahip değildir. Zamanla düşünme 

gücü arttıkça aynı nevi içine giren, aynı cins etrafında toplanan şeylerin bir ‘kavram’ teşkil ettiğini 

anlayabilecektir. İşte aynı şekilde orta çağlardan kalma bir deyimle, bunlara da zihnimizin ‘ikinci 

hedefleri’ adını veriyoruz. “Hayaller, duyularımızla fakat kavramalar, zihnimizin terkip kabiliyeti ile 

ortaya çıkarlar.” (Keklik, 1975: 19). 

1.2. Bilginin Çeşitleri: Zevk İlmi, Doksa ve İlmi Bilgi 

İslam dünyasında çeşitli bilgilerden söz edildiğini belirten Keklik, bu bilgi çeşidini anlatırken 

de yine kendine has örneklendirmeler yapıyor. Keklik’e göre zevk bilgisi1 (ilmi zevk=ilm-el zevk), 

sübjektif bir bilgi çeşididir. Zevk sözü sözlükte tatmak anlamına geliyor. Mesela balın tatlı olduğunu 

her süje (şahıs) bizzat denemek (tatmak) suretiyle bilebilir.  Şu hâlde zevk ilmi denilen bilgi çeşidi, 

başkasına tarif edilip aktarılamayan bilgilerdendir. Keklik’e göre bu deyim sadece tasavvufta kullanılan 

bir sözdür. Hatta tasavvufa ilmi zevk ismi de verilmektedir. Bu bakımdandır ki, şahsi tecrübe 

olmaksızın, tasavvufta bu çeşit bilgilere ulaşmanın imkansızlığı üzerinde” durulmuş, “tasavvufun, 

öğretilen değil ancak (şahsi deney ile) öğrenilen bir ilim (bilgi) olduğu ve üstelik gizlenmesi gerektiği 

 
1İslam dünyasında bilgi sözünün genel karşılığı ilimdir. Çoğul şekli ulumdur. İlim denilince her türlü kitabi (yazılı) 

bilgi anlaşılıyordu. Akli ve nakli bütün bilgiler bu sözle ifade edilmekteydi. Keklik islam dünyasında bir de kitabi 

(yazılı) olmayan bilgiler vardı ki, bunlara da irfan ve marifet denilirdi diyor. Sufilerin elde ettiği bilgi çeşididir. 
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söylenir. Bu son bakımdan da tasavvufi bilgiye, aynı zamanda ilm-i sırr (gizlilik bilgisi) denilir.” 

(Keklik, 1975: 21). 

Doksa=Sanı bilgisi ise, iptidai insanlar ve toplumlar, çocuklar ve nihayet hayvanların sahip 

oldukları bilgi çeşididir. Buna Amiyane bilgi de denilir. Geleceğin tasavvuru için geçmişteki olaylara 

dayanılır. Mesela köpek değneği gördüğü zaman kaçar, bir defa eli yanınca çocuklar aynı yakıcı şeyden 

uzak dururlar. Keklik, tabiatıyla bunun tersi de olabilir diyor. Nitekim hayvanat (zooloji) bahçelerinde 

ehlileştirilen veya sirklerde cambazlık öğretilen hayvanlar (belli bir gösteri için belli bir mükafat 

verilmek suretiyle), geçmişteki olaylara, geleceğin tasavvuru için dayanırlar. Aslına bakılırsa amiyane 

bilgi, Keklik’e göre sadece iptidai insanlarda, çocuklarda değil, kültürlü ve bilgili insanların hayatında 

da rol oynamaktadır. Mesela çok kimseler, gökyüzünün bulutlu olmasına bakarak, yanlarına şemsiye 

alırlar; kısaca amiyane bilgi, kolektif (yani her zaman ve herkes için) bir bilgi değildir. Fakat yaygınlığı 

bakımından ve bir de pratik olması yönünden, her zaman rastladığımız bilgi çeşitlerinden biridir. 

Keklik’e göre ilmi (fenni) bilgilerin henüz ulaşamadığı veya yer tutmadığı bölgelerde çalışan ziraatçılar, 

hala bu çeşit bilgilere dayanarak ekim-biçim yaparlar. 

İlmi bilgi ise kolektiftir. Yani şahıslar göre değişmez. Mesela saf suyun sıfır derecede donması 

veya yüz derecede kaynaması, her zaman için değişmeyen bir fizik kanunudur. Burada elde edilmek 

istenen, sadece hakikattir (gerçekliktir, doğruluktur). Çünkü hakikat umumi (genel) ve kolektiftir. Bu 

bakımdan ilmi bilgi için “benim fikrime göre” sözlerini kullanır gibi “benim hakikatime göre” sözlerini 

sarf etmek mümkün değildir. Bu çeşit bilgilerin kaynağı, defalarca tekrarlanan ve daima aynı sonuçları 

veren deneyler ile onları bir hükme bağlayan akıldır. Çünkü Keklik’e göre insanı insan yapan akıldır, 

aklı olgunlaştıran da tecrübedir (1975: 22).  

1.3. Bilgide Şüphenin Dereceleri: Şüphe, Şekk ve Reyb 

Keklik, İslam dünyasında emin olmayan bilgi üç derecede ifade ediliyor diyor: şüphe, şekk ve 

reyb. Üç kelimenin de Arapçadan geçmiş olduğu anlaşılıyor. Şüphe, sözlükte benzemek anlamına 

geliyor diyor. Bundan türeyen “teşbih”, “müşahib” ve “müşabet” kelimelerini dilimizde de 

kullandığımızı belirtiyor. Şüphenin “benzerlik” ifade eden anlamını bir misalle anlatıyor. Diyor ki: 

Uzaklarda görülen bir şeyin ne olduğu, kesin olarak söylenemiyorsa, o zaman “şüphe” sözü kullanılır. 

Mesela uzakta ve açık arazide büyük bir “çıkıntı” veya “yığın” görünse, bunun kaya mı, üst üste yığılmış 

çuvallar mı yoksa başka bir şey mi olduğu karşısında şüphelenmiş oluruz. Mesela deriz ki bu çıkıntı-

yığın, şüpheli olarak bir taşa benziyor. İkinci deyim olan “şekk” de, şüphenin yüzde elli azaldığı ve 

ancak iki ihtimalden birinin ortadan kalktığı durumlarda kullanılır. Mesela sisli bir havada karşıdan 

gelenin bir insan olduğu kesin ise, bunun “kadın” veya erkek”, yahut da erkek olduğu muhakkak ise, 

“genç” veya “yaşlı” olduğu konusunda, “şekk” deyimi kullanılmaktadır. Keklik şekk, sözlükte “bir şeyi 

ortadan yarmak anlamında kullanıldığını belirtiyor. Üçüncü deyim olan “reyb” sözüne gelince, başına 

olumsuzluk ilave edilmek suretiyle şüphenin ortadan kalkması anlamına gelir. “Hiç şüphe yok ki” 

anlamında kullanılıyor. Aslında günlük veya ilmi dilde “şüphe” kelimesinin dışındaki diğer kelimeler 

günümüzde kullanılmıyor. Reyb kelimesi hiç kullanılmıyor. Şekk kelimesi ise bazen “şekksiz-şüphesiz” 
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anlamında yani hiç şüphe yok ki anlamında kullanılıyor. Fakat Keklik reyb kelimesinin de bu anlamda 

kullanıldığını belirtiyor.  Mesela karşıdan tanıdığımız biri için bazen hiç reyb yok ki bu adam Ahmet’tir 

dememiz gibi. Yani şüphe yok ki bu insan tanıdığım, bildiğim Ahmet’tir. Gerçi Keklik şöyle bir misal 

veriyor, diyor ki: “şu karşıda içki içilen bir yer var. Bir adam oradan sallanarak dışarı çıkıyor. O zaman 

şöyle ifade ediyorum: -Hiç reyb yok ki bu adam sarhoştur.” (Keklik, 1975: 23). 

1.4. Bilgide Güvenirlik Dereceleri: İlm’el Yakin- Ayn’el Yakin- Hakkk’el Yakin 

Yakin sözü kesinlik anlamında kullanılıyor. Türk İslam düşüncesinde bilmek anlamında 

kullanılan ilmin üç derecesinden söz ediliyor.  Birincisi ilm’el yakindir; bilerek kesinlik anlamına 

geliyor. Mesela dünyanın yuvarlak olduğunu bilginlerin sözlerinden biliyoruz. Kendimiz tespit etmiş 

veya deneyerek bilgisini elde etmiş değiliz. Bunu bilgi edinerek biliyoruz. İkincisi ayn’el yakindir. 

Öğrendiklerimizin bizzat gözlemleyerek elde edilmesidir. Sözlükte ayn sözü göz anlamına geliyor. 

Böylece ayn’el yakin deyimi, görerek bilmenin kesinliğini ifade ediyor. Üçüncüsü hakk’el yakindir. Bu 

deyim bir şeyin hakikatini bilerek kesinlik kazanmak anlamına geliyor. Ancak Keklik, Türk İslam 

felsefesinde belirtilen bu tanımlarla ilgili farkların bulunabileceğini belirtiyor. Fakat bu farklılıklar diğer 

kavramlarda da vardır. Fırat nehrini merkeze alarak üç kavramı şöyle açıklıyor. “Mesela Fırat nehrinin 

mevcudiyetini, ancak başkalarından veya bir coğrafya kitabından bilmeğe. İlm’el yakin (bilerek emin 

olmak) denilebilir. Sonra bu nehri bizzat gördüğümüz takdirde, buna da ayn’el yakin (görerek emin 

olmak) adı verilebilir. Nihayet bu nehrin içine girip, yüzeriz veya onunla beraber oluruz. İşte buna da 

hakk’el yakin (gerçek olarak emin olmak) ismi verilebilir.” (Keklik, 1975: 23, 25). 

2. Bilgide Obje ve Süje 

Süje ile obje arasındaki münasebete bilgi denir. Süje de obje de bilgi varlığı sayesinde, onun 

tarafından meydana getirilmiş değildirler. Onlar bilginin varlığından önce ne iseler, yine öyledirler. Obje 

bilhassa daima obje olarak kalır; çünkü objenin bilinmesi veya bilinmeye çalışılması, onu hiçbir suretle 

ilgilendirmez ve değiştirmez. Fakat süje, obje haline getirilebilir. Nitekim insanla uğraşan ilimler 

(mesela psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet), süjeyi obje haline getirebiliyorlar. Süje, süje olarak kaldığı 

sürece değişir, çünkü bilgi sahibi oluyor. Süjenin (insanın) bilgisi ilerledikçe olgunlaşacak ve bilinçli 

varlık olarak değişecek, bilgisiz haliyle bilgili hali arasında fark oluşacaktır. Fakat obje haline getirilen 

süje, tıpkı herhangi bir obje gibi değişmeyen (kendi başına var olan) bir şey olarak kalır. Objenin kendi 

başına var olmasının, bir başka ve daha açık manası da onun hiçbir şekilde süjeye bağlı kalmaması ve 

tamamen ondan bağımsız olmasıdır.  Obje süjeye karşı daima kayıtsızdır, yani süjeye; “gel beni incele 

ve bana ait bilgi edin” demez. Başka bir deyişle; objenin süjeye bağlı kalmaması demek, onun bir süje 

tarafından bilinip bilinmemesine karşı ilgisiz kalması demektir. Ne var ki süje, bilmek istediği objenin 

karşısında böyle bir ilgisizlik gösteremez. Yani objeye yönelmek, onunla ilişki kurmak ve onu kavramak 

zorundadır. Aksi takdirde bilgi meydana gelmez, gelemez. Bilginin bir insan eylemi olduğu 

unutulmamalıdır. Fakat obje de bilinmesi bakımından süjeye karşı direnme, direnç, karşı koyma 

göstermez. İnsan direnç göstererek eylem yapabilir mi? Yani bir insan inceleniyorsa, insanlar “beni 

inceleme” diyerek direnç gösterebilirler mi? Olabilir; fakat bu durumda zaten o obje normal halinden 
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çıkmıştır. Bilgi edinmek, süje ile objenin aktlar yardımıyla münasebeti olarak kolay görünebilir. 

Şüphesiz duyu sahası içerisinde kalan eylem ve objeler için belli bir ölçüye kadar kolaylık vardır. Fakat 

onun dışında kalan objeler için durum o kadar kolay değildir. Mesela şu anda odada veya sınıfta var 

olan mikroorganizmaların varlığını çıplak olarak duyu organlarımızla göremiyor-algılayamıyoruz; 

onların çıkarttıkları seslerini işitemiyor, varlıklarını hissedemiyoruz ama onlar vardırlar. İşte bu var 

olanları tespit edebilmek için duyu organlarımızın aletler (optik aletler, işitme cihazları vb.) yardımıyla 

takviye edilmesi gerekir (Yıldırım, 2011: 166). 

Burada varlık ile bilginin farklı olduğunu ve varlığın bilginin sınırlarını aştığını belirtmek 

lazımdır. Bilgi varlığa ait insan eylemidir; varlık ise, insan tarafından meydana getirilmiş değildir, zira 

insanın kendisi de var kılınmış; yaratılmıştır. Onun için insan hem kendini hem de evreni ve evreni var 

kılan yaratıcı varlığı bilmek ve tanımak ister.  Bilgi edinmekle varlığı tanımayı; amacını, ne işe 

yaradığını, özelliklerini ve yapısını vb. tespit etmeyi hedefler. Mesela insan kimdir? Amacı nedir? Niçin 

yaratılmıştır? Ne zaman yaratılmıştır? İlk yaratıldığı zamanla şimdiki hali arasında bir fark var mıdır? 

Biyolojik yapısı nasıldır? Hangi varlıklarla farklılık veya benzerlikler gösterir vb. yönlerden tanınmak 

ve bilinmek istenir. Mümkünse varlıkların hiç değişmeyecek olan bütün bilgisinin, mutlak bilgisinin 

bilinmesi, insan için önemli bir amaçtır. Acaba bu mümkün müdür? İşin kolay olmadığı hemen fark 

edilebilir; amaç budur, hedef budur. Onun için günümüzde uzay, bilgi işlem ve gen bilgisi yarışına giren 

insanlar, farklı amaçlar için dahi olsa, bazen ölümü de göze alarak yeni bilgiler elde etme çabası içerisine 

giriyorlar. Kafasının içerisine giren soru işaretlerini gidermek, tatmin edici cevap bulabilmek için 

saatler, günler, haftalar, aylar veya yıllarca durmadan çalışıyor; çabalıyor ve mücadele ediyorlar. Çünkü 

bilgi ve bunun sonucu ortaya çıkan bilim güçtür, insan için en önemli kuvvettir. Bu kuvvetten teknoloji 

de çıkarak insan hayatını kolaylaştırmış ve kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bu, yaratıcı tarafından 

insana verilmiş bir özelliktir (Yıldırım, 2011: 166). 

Kısaca süje ile objenin birbirinden bağımsız oluşları, birbirine bağlı kalmamaları durumu, 

bilginin oluşumu (gnoseolojik) yönündedir. Yoksa ontolojik yönden bakılınca var olan her şey esas 

itibariyle birbirine bağlı veya bağımlıdır. Çünkü ontolojik bakımından süje ile obje arasında karşılıklı 

ilişki (korelatif) ve münasebet vardır. Zaten bu münasebet olmadan, yani biri olmadan diğerinin olması, 

bir başka deyiş le, süje veya objeden her birinin tek başına bilgi meydana getirmesi düşünülemez. Buna 

rağmen süje ile objenin kendi başına var olması deyimi yukarıda belirtilen ontolojik gerçekliğe aykırı 

değildir. Bu işin görünen tarafı, yani fenomendir. Günün birinde bütün insanlar yok olsalar, objeler 

âlemini algılayacak (idrak edecek) tek bir süje (insan) kalmamış dahi olsa, varlıklar aleminin varlığı, 

yani objeler yine var olmaya devam edeceklerdir. Şu var ki; insan başarıları kendisiyle beraber ortadan 

kalkar, çünkü o başarıları devam ettirecek başka bir varlık söz konusu değildir. Fakat mutlak varlık 

(Allah) ve mutlak varlığın var kıldıkları, varlıklarını sürdürürler (Yıldırım, 2011: 166). 

2.1. Obje ile Nesnelerin Durumu 

Bilgi süje ile obje arasındaki ilişkidir. Bu ilişki genel olarak akıl (düşünce) ve duyular vasıtasıyla 

sağlanmaktadır. Duyuların sağladığı bilgilere çoğu zaman şüphe gözüyle bakılmış ve duyuların 
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“yanıltıcı” olduğu belirtilmiştir. Keklik, Türk İslam dünyasında duyuların verdiği intibalar ile bunları 

edindiğimiz nesnelerin aynı olup olmadığı da tartışılmıştır, diyor. Mesela bir kibrit ile çıkarılan alev ile 

idrakimiz sonucu meydana gelen alev tasavvuru aynı şey değildir. Dolayısıyla bir şeyin tasavvuru ile 

kendisi aynı şey değildir. Alev yanıcıdır; tasavvuru da yanıcı olsaydı o zaman zihnimizde 

canlandırdığımız alevin yanıcı olması gerekirdi. Keklik diyor ki bu misal bize gösteriyor ki, obje ile 

bilgi aynı şey değildir. Başka bir deyişle obje, yani “var olan” başkadır, onun bilgisi başkadır; bilgi 

sadece bu var olanı olduğu gibi yansıtması lazımdır. O halde bilgi süjeye aittir. Süje objesini iyi kavrayıp 

bütün özelliklerini yansıtabilirse o bilgi objektif, yani objesine uygun bir bilgi olmuş olur.  

2.2. Objelerde Mahiyet- Hakikat- Hüviyet 

Keklik, mahiyet bir şeyin tasavvuru, “ne olduğu” dur diyor. İslam dünyasının düşünürleri bu 

deyimi Aristo (Aristoteles)’dan almışlardır. Aristo’nun kullandığı “to ti en eynay” sözleri, “bir şey ne 

ise o olmak” manasındadır. Keklik’e göre deyimi İslam dünyasında ilk defa el Kindi kullanmış, Farabi 

açıklığa kavuşturmuş, İbn Sina’nın eserleri vasıtasıyla da Latin dünyasına taşınmıştır. Deyim, Avrupalı 

filozofların eserlerinde “quidditas” (quiddité) şeklinde geçmektedir. Aristo’daki bu deyim, “ikinci 

cevherler” (ai devteray üsiai) anlamına geliyor. Keklik bunun anlamını şöyle açıklıyor: “Nihayet 

mahiyet, bir varlığın ‘ferdi zatı’dır. Onun kendine mahsus ‘tek tasavvuru’ dur” diyor. Birleşik 

(mürekkep) mahiyetli varlıklarla sadece zat’a mahsus varlıklar birbirinden ayrılmaktadır. Keklik’in 

deyimiyle “mürekkep (composé) varlıkların mahiyeti ile o varlıkların kendileri, birbirinden ayrıdır.” 

Konunun açıklığı için insan üzerinden örnek veriyor. Diyor ki; “mesela insan mürekkep bir varlıktır. O 

birçok kısımlardan ‘terkip edilmiş’ (meydana gelmiş) dir. Bu bakımdan insanın maiyeti nedir? Denildiği 

zaman, bir tarif meydana getirmek istersek: İnsan, şöyle… şöyle kısımlardan meydana gelen, düşünen 

vs. bir varlıktır deriz.” Fakat Keklik’e göre basit (şimple) varlıkların kendileri ile maiyetleri aynı şeydir. 

“Mesela ‘ruh’ ile ‘ruhun mahiyeti’ aynı şeydir. Bu bakımdan, ruh nedir? Diye sorulduğu zaman, ‘ruh, 

ruhtur’ demek zorunda kalırız. 

Keklik’e göre hakikat, bir mahiyetin madde aleminde “gerçeklik” kazanmasıdır. Bir misal 

vermek gerekirse mesela masallarda geçen Dev, Kaf dağı, Anka kuşu gibi deyimlerin bir mahiyeti 

(tasavvuru) vardır. Fakat onların bir hakikati mevcut değildir. 

Hüviyet deyimine gelince, Keklik kavrama şöyle açıklık getiriyor: hakikat olan, yani maddi 

alemde gerçeklik kazanan bir şeyin, diğer fertlerden ayrılmasıdır. “Söz gelimi insanlık kavramı bir 

‘mahiyet’tir. Bunun madde aleminde bulunan bir örneği olarak ‘Ahmet’, bir ‘hakikat’tir. Fakat birçok 

Ahmetler arasında bizim kastettiğimiz bir ‘Ahmet Milaslı’ var ise, bu bir hüviyet olur. Hüviyet deyimi, 

batı dillerinde ‘ipséité” sözüyle ifade edilir. Bu deyim, Aristoteles felsefesinde, ‘ilk cevherler’ (ai protai 

usiai) deyimi ile aynı anlama gelmektedir.” (Keklik, 1975: 26). 

2.3. Bilgide Amaç: Bilmediğini Bilmek 

Felsefe gerçeklere yaklaşma isteyen insan zihninin çabası olarak tanımlayan Keklik, “Fakat 

insan, her şeyi kesin olarak bilebilecek ölçüde güçlü bir zekaya ve imkanlara sahip değildir” diyor. Ona 

göre pek çok problem, insan aklının şimdiki tertip ve kudretinin halledemeyecek kadar güçtür (Keklik, 
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1978: 96). Bu sebeple “bilmediğini bilmek” bilginin temelidir. Bilindiği gibi bilgi hem ilimlerin ve hem 

de felsefenin gayesidir. Felsefe yönünden en küçük bilgi veya bilgiye atılan ilk adım, “bilmediğini 

bilmek” olmalıdır. Keklik’e göre hiç olmazsa bir şey bilmediğinin farkında olabilmektir. Çünkü 

bilinmesi gereken o kadar çok şey var ki: Bu yüzden bazı ünlü filozoflar, bilgilerin sonsuzluğunu fark 

ederek, kısa bir ömür içinde (çok sayıda bilgilere karşılık) pek az şeyler bilmenin mümkün olduğunu 

söylüyorlar ve bu bakımdan, alçakgönüllü (mütevazi) davranıyorlardı (Keklik, 1978: 100-101).   

Keklik, Sokrates’in tarihe mal olmuş ünlü sözünü hatırlatarak “en bilge kişi de bilmediğini 

bilen”dir demek istiyordu. Bu anlayışıyla iki sonuca ulaşıyordu: Birincisi, bilgi peşinde koşan 

kişinin/kişilerin, onun deyimiyle felsefe yapmak isteyen kişilerin, her şeyden önce ilmi tevazu içinde 

bulunmasının şart olduğu; İkincisi de bildiklerimizin, bilmediklerimizin yanında çok az şey teşkil etmiş 

olduğunun bilinmesidir. Zira ona göre “her şeyi bilmek iddiasıyla ortaya çıkan kimsenin 

davranışlarında, bir nevi bilgisizlik alameti” vardır. (Keklik, 1978: 96-100).  

Kendi tezini desteklemek bakımından hem Türk İslam dünyasında ve hem de Batı’dan bazı 

örnekler vermektedir. Mesela Türk İslam dünyasında İbn’ül Arabi’nin “bilmediğini bilen bir defa 

cahildir. Fakat bilmediğini bilmeyen iki defa cahildir” dediğini, “bilmezlik, bütün ilimlerin (bilgilerin) 

üstündedir. Tıpkı bilmez olduğunu bilmemek ’in, bütün bilgisizliklerden (aşağı) olması gibi” diyerek 

devam ettiğini belirtmektedir. Ayrıca bir Fars şairin “bilgim öyle bir yere ulaştı ki ben, (şimdi) bilgisiz 

olduğumu bildim” dediğini ifade etmektedir (Keklik, 1978: 98). 

Hyume (1711-1776) ve Kant (1724-1804)’tan da örnekler veren Keklik, bilgi ve bilmek iddiası 

bakımından alçakgönüllü olmak gerektiğini bu düşünürlerin de ifade ettiğini belirtmektedir. Hyume’un 

araştırmaları sonucu “… Bu sayede bilgimizi artırmasak bile, bilgisizliğimizin farkına varmış oluruz…” 

dediğini, Kant’ın ise, “… Fakat ben, alçak gönüllü olarak itiraf ederim ki, bu benim gücümü aşan bir 

şeydir…” diyerek alçak gönüllülüğünü itiraf ettiğini belirtmektedir diyor (aktaran, Keklik, 1978: 99-

100). 

3. Keklik’in Bilgi Problemine (Epistemoloji=Gneséoloji) Bakışı 

Keklik, bilgi problemi sistemli bir şekilde ancak on dokuzuncu asırda ele alınmaya başlanmıştır 

diyor. Antikçağlarda veya orta çağda bu problemin, -sistematik olarak- ele alındığını görmüyoruz. 

Keklik’e göre İslam dünyasında ise bilgi problemi daha çok duyular ve akıl arasındaki ilişki yönünden 

ele alınmış fakat kritik açıdan değerlendirilmemiştir. Her duyu organı ancak kendi sahasında faaliyet 

gösterebilir diyen Keklik, örneklerle anlatımını burada da sürdürmüştür. Mesela ses, kulak için vardır 

göz için yoktur. Ona göre duyular bir nesnenin çeşitli yönlerini bize tanıtan vasıtalardır. Onlar “tıpkı, 

bir havuz içine beş ayrı yerden su aktaran borular gibidir. İnsan müdrikesi (anlama kabiliyeti, akıl gücü) 

de, bu havuzdan ibarettir. Her şey, orada toplanır ve zihin tarafından terkip (düzen) edilir ve nihayet akıl 

gücümüz (müdrike), gelen bu intibalara dayanarak bir hüküm verir.” (Keklik, 1975: 29; Keklik, 1978: 

100-101). İşte bu hüküm bilgidir. 

Keklik, duyu organlarımızla elde ettiğimiz duyumların hemen beynimize ulaşmadığını, belirli 

bir zaman sonra ulaşabildiğini belirtiyor. Ona göre tek tek duyularımız sayesinde, maddi nesnelerden 
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aldığımız intibalar (izlenimler= duyumlar=ihsaslar), kendilerine ait bazı sinir yollarıyla beyne 

ulaşıyorlar. Mesela “çevremizdeki bir nesneye baktığımızda, onu bir an içinde (derhal) gördüğümüzü 

söyleriz. Fakat bu intikal (ulaşım), sanıldığı kadar süratli değildir.” Keklik, genel tıp kitaplarına göre, 

sinir tenbihleri (ihsasları), saniyede 70 metrelik bir sürate sahiptirler diyor. Bu da saate 252 kilometrelik 

bir hız demektir. Dokunma duyusu için bu konuda bir misal verecek olursak: 252 kilometre uzunluğunda 

bir yaratık düşünelim: Şu anda böyle bir yaratığın ayak parmaklarından birini ateşle yakacak olursak, o 

ancak bir saat sonra bu tenbihi beyninde hissederek reaksiyon gösterecektir.  Şu hâlde insan bedeni bu 

normal ölçülerden (yani 70 metreden çok küçük) olduğu için biz, dokunma duyumuz sayesinde bir şeyi, 

bir an içinde idrak ettiğimizi sanmaktayız. Aynı husus, tabiatıyla diğer duyu organları ve tenbihler için 

dahi tekrarlanabilecektir.  

Keklik’e göre “her ne olursa olsun, beyne giden bu tenbihler düşünme melekemiz sayesinde bir 

hükme bağlanmakta ve bu suretle belli bir nesne hakkında -kendimize göre- bir bilgi sahibi olmaktayız.” 

Burada geçen “kendimize göre” deyiminden maksat, duyularımızın çevredeki nesneleri bize özel şartlar 

altında tanıtmasıdır. Mesela beyaz tebeşir, ancak beyaz ışıkta beyaz görünür. Fakat kırmızı ışıkta onun 

kırmızı ve yeşil ışıkta ise, onun yeşil olduğunu görmekten kurtulamayız. Böylece önemli bir soru ortaya 

çıkıyor: Acaba duyular vasıtasıyla aklımıza ulaşan intibalar ile, maddi nesnelerde bunlara tekabül eden 

keyfiyetler, birbirine uygun mudur? Başka bir deyişle duyularımız acaba bize doğru izlenimler veriyor 

mu? 

Keklik’e göre “İslam filozofları çoğunlukla bu konu üzerinde durmuşlar ve duyularımızın 

yanıltıcı intibalar verdiğinde söz birliği etmişlerdir.” Fakat duyulardan gelen intibaların, belli şartlarda 

belli intibalar olmalarından dolayı, nesneleri bize doğrulukla yansıttığını ve bunlardan bir hükme ulaşan 

aklımızın ise, intibaları yanlış değerlendirdiğini ileri sürenler de olmuştur. “İslam dünyasında böyle 

düşünenlerin amacı ise, insan aklının hudutlu (sınırlı) olduğunu göstermekten ibarettir. Çünkü böyle 

mütefekkirler, akıl ötesindeki gerçeklerin, ancak sezgi, ilham vs. gibi yollarla elde edilebileceğini 

göstermek istiyorlardı” (Keklik, 1975: 30; Keklik, 1978: 87 vd.). 

Sonuç 

Keklik’in çalışma alanı Türk İslam Felsefesi ile Sistematik felsefedir. Türk İslam düşünürlerinin 

felsefe içerisinde hak ettiği yeri elde edebilmesi için çalışmış ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

bünyesinde bu isimle anabilim dalının açılmasını/kurulmasını sağlamıştır. Bu da Türk İslam düşünürleri 

üzerinde akademik çalışmaların hız kazanmasına yol açmıştır. Ayrıca Türk İslam dünyasında felsefenin 

sistematik problemlerini ele almış, özellikle mantık ve bilgi felsefesi üzerinde çalışmıştır. Bu arada akıl 

ve düşünce konularını da incelemiş ve İslam dünyasındaki durumunu tartışmıştır. Keklik’in üzerinde 

durduğu diğer önemli bir konu da felsefeyi anlaşılır kılmak olmuştur. Zor ön yargısını kırmak için 

çalışmalarında metaforlara ve somut örneklere önem vermiş, problemlerin kolayca anlaşılmasına 

çalışmıştır. Ona göre kısa cümlelerle, nükte ve metafor yoluyla anlatım, Türk Milletine has bir üsluptur. 

Kendisi de böyle bir yolu ve metodu tercih etmiş ve kullanmıştır.  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

241 

 

Bilginin akıl, düşünce, duyu organları ve mantığa dayandığını düşünen Keklik, Türk İslam 

düşünürlerinin görüşlerinden hareketle insan aklının her şeyi bilebilecek ölçüde yaratılmadığını, sınırlı 

yaratıldığını belirtmiştir. Bilginin malzemesini taşıyan duyu organlarının yanıltıcılığı ilk çağdan beri 

biliniyordu fakat aklın sınırlı olması dolayısıyla her şeyi çözecek bir güç olmadığı konusu bilinmiyordu. 

Bunu, başta Gazali olmak üzere Türk İslam düşünürleri belirtmişlerdir. O da bu geleneğe uygun olarak 

aklın sınırlı bir güç olduğunu ve her şeyi bilebilecek ölçüde yaratılmadığını belirtiyor. Bu düşüncesini 

de belirtildiği gibi Türk İslam filozoflarına dayandırıyor. Özellikle mutasavvıfların bu konuda ön plana 

çıktığını belirtiyor. Bilgi kaynağı olarak sezginin önemi bunlar tarafından belirtilmiştir. Sonraki yıllarda 

batılı filozoflar da bu görüşlerden etkilenmişlerdir. Özellikle Henri Bergson (1859-1941) bu konuda 

önemli bir örnektir.  
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“FARÂBİ”NİN TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNE KATKILARI 

Kubilay KOLUKIRIK1 

Özet 

Farâbi, Türk İslam dünyasında yaşadığı dönemde ilim dünyasına katkı sunan önemli bir ilim adamıdır. 

Farâbi daha çok Felsefe alanında tebarüz etmiş se de aslında, araştırmaları ve fikirleriyle daha birçok 

bilim alanı ile meşgul olmuş bir şahıstır. Farâbî’nin araştırma yaptığı ve önemli katkılar sunduğu 

alanlardan biri de şüphesiz müziktir. Bu çalışmadaki amacımız Farâbi’nin Türk müzik kültürüne 

katkılarını, kaleme aldığı müzik teorisi kitaplarını ve bu bağlamda müzik anlayışını ortaya koymaktır. 

Bunu yaparken müziğin temel konularına yaklaşımlarını değerlendirdik. Müzik teorisi konusundaki 

düşüncelerini tespit ederken Farâbi’nin eserleri "el-Mûsîka’ l-Kebir, Kitabu İhsâ’ el-Îkâ‘ât, Kitâbu’l-

Îkâ‘ât ve Kitâbu İhsâ ul-Ulûm" adlı eserlerinden faydalandık. Çalışmada Doküman Analizi yöntemini 

kullandık. Farâbi’nin Türk müzik kültürüne katkılarını daha çok felsefî bir bakış açısıyla incelemeye 

gayret ettik.  

Anahtar Kelimeler: Farâbi, müzik, müzik teorisi 

 

CONTRIBUTIONS OF "FARABI" TO TURKISH MUSIC CULTURE 

 

Abstract 
Farabi is an important scholar who contributed to the world of science in the period he lived in the 

Turkish-Islamic world. Farabi is more a philosopher in the field, but in fact, with his research and 

ideas is a person who is engaged in many fields of science. One of the areas in which Farabi has 

researched and made significant contributions is undoubtedly music. Our aim in this study is to reveal 

Farâbi's contributions to Turkish music culture, his music theory books and his understanding of music 

in this context. In doing so, we evaluated their approach to the fundamental issues of music. While 

determining his thoughts on music theory, we have benefited from Farâbi's works "al-Mûsîka’ l-Kebir, 

Kitabu İhsâ ’al-Îkâ‘ât, Kitâbu’l-Îkâ‘ât and Kitâbu İhsâ ul-Ulûm. We used Document Analysis method 

in the study. We tried to examine Farabi's contributions to Turkish music culture from a philosophical 

point of view. 

Key Words: Farabi, music, music theory. 

 

 

Giriş 

Türk müzik tarihinde müzik konusunda kapsamlı çalışma yapan birçok müzikolog olmuştur. 

Ancak bu alanda ciddi ilk çalışmayı yapan Farabi, kendinden sonraki müzik bilginlerine de bu konudaki 

ciddi düşünceleri ile öncülük etmiştir. Farabi Antik Yunan dünyasındaki bilimsel çalışmalara vakıf 

olmuş, özellikle müzik konusunda hem Antik Yunan dünyasındaki bilginlerin hem de İslam 

coğrafyasında bu konuda çalışmaları olan bilginlerin müzik konusunda kaleme aldıkları düşünceleri 

eleştirmiş, bu alanda kendi düşüncelerini delilleriyle ortaya koymuştur.  

Farabi, müziğin hem nazarî konuları hem de amelî konuları ile ilgilenmiş bir müzikologdur. 

Ülkemizde Farabi'nin müzik yönüne ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların 

Farabi'nin müzik düşüncesini tüm veçhesiyle ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Biz bu çalışmamızda 

yaşadığı dönem itibariyle Farabi'nin hayatını, müzikle ilgili eserlerini ve müzik düşüncesini, Türk 

müziğine katkılarını ortaya koymaya çalıştık. 

 

 

 
1 Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, kubilaykolukrk@gmail.com.  
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1-Farabi'nin Hayatı 

Ebu Nasır Muhammet Bin Tarhan Farabi'nin, Otrar1 olarak da bilinen ve bugün Kazakistan 

sınırları içinde yer alan Farab şehri yakınlarındaki küçük bir yerleşim birimi olan Vesiç’ te 8702 (Hicrî 

260) yılında doğduğu tahmin edilmektedir.  

Farabi'nin babası Vesiç’te kumandandı. Farabi’nin, Samanîler devletinin hâkimiyetindeki bilim 

ve sanat merkezlerinden biri olan Farab’da iyi bir eğitim aldığı görülmektedir. 

Farabi, Türkistan'da ilk tahsilini bitirdikten sonra Bağdat’a gitti. Arapçayı öğrendikten sonra Ebi 

Beşr Metta İbni Yunus'un yanında hikmet ve mantık ilimlerini öğrendi.3 Daha sonra Harran şehrine 

giderek hekim olan Yuhanna Bin Cîlan'ın yanında okumaya ve araştırmaya devam etti. Daha sonra 

Bağdat'a döndü. Yunan ilimlerinde ve Aristo'nun eserlerinde uzmanlaşarak kendi asrının filozoflarından 

öne geçti. Felsefe, aklî ve nazarî ilimlerde ciddi bir donanım sahibi olarak döneminin otoriter ilim 

adamlarından oldu. Buradan da Suriye’ye geçerek Halep’te Emîr Seyfu'd-Devle Hemedânî’nin 

sarayında yaşadı. İlim çevrelerinde "Muallim-i Sânî" lakabını alan Farabi, Muallim-i Evvel olan 

Aristo'yu o kadar incelemiştir ki onun kendi el yazısıyla yazdığı Kitâbu'n-Nefs adlı eserinin bir kopyasını 

yüz defa okuduğunu ifade etmiştir.  

Farabi, müzik kuramcılığının yanında iyi bir "ud" icracısı ve çok güzel bir okuyucuydu da. 

Padişahın oğlu olan Seyfu'd-Devle Hemedânî, bilime ve sanata düşkün biriydi. Farabi'yi Halep'e davet 

etti. Farabi, çok meşhur olarak etrafına birçok öğrenci topladı. Büyük bir öğrenci kitlesi bu büyük 

filozofun dersinden faydalanmak için derslerinde hazır bulunuyordu. Seyfu'd-Devle, Farabi'nin ilmine 

sanatına ve derslerine çok saygı gösteriyordu. Farabi, Seyfu'd-Devle'nin muhasibiydi. Bundan dolayı 

Seyfu'd-Devle ile beraber Dimaşk'a gitmiştir. Daha sonra gittiği Şam’da 950 yılında vefat emiştir. (Hicrî 

339). 

2- Farabi’nin Müzik Hakkındaki Eserleri 

Farabi’nin müziğe dair eserleri şunlardır: 

1- el-Mûsîka’ l-Kebir  

2- Kitâbu’l-Îkâ‘ât 

3- Kitabu İhsâ’ el-Îkâ‘ât 

4-Kitâbu İhsâ ul-Ulûm  

3-Farabi’nin Müzik Düşüncesi  

Abbasî Halifelerinden Muktedir (895-932) döneminin en değerli şahsiyetlerinden biri olan 

Seyfu'd-Devle Halep, Dimaşk ve Musul'a hükmetmiştir. Muktedir, müziği severdi ve sarayında bütün 

 
1 William Barthold: “Bazı kaynaklarda Otrar’ın, Kadar şehri olduğu ifade edilmekteyse de doğrusu Farab şehri 

olduğudur.” İfadesini kullanmaktadır. “ Farab”, İA, c.4, s. 451. Otrar aynı zamanda Utrâr, Utrâ-band veya Karaçuk 

olarak da anılır. Emel Esin, “Farabi’nin Vatanında İki Kültür Merkezi Kengü-Tarban ( d ) ve Sayram ”, Uluslar 

arası İbn Türk, Harezmî, Farabi, Beyrûnî, ve İbni Sina Sempozyumu Bildirileri, s. 35.  
2 Farabi’nin doğum tarihi hakkında farklı bilgiler nakledilmektedir. Bu konuda bkz. Mahmut Kaya, “Farabi”, DİA, 

c.12, s. 145. İbn Hallikân, s. 199 ve İbni Ebû Usaybi‘a, s.603, onun 339 tarihinde 80 yaşına ulaşınca vefat ettiği 

belirtilmiştir. Buradan hareketle Farabi’nin 874 yılında doğduğu kanaatine de varılabilir. 
3 Mehdi Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, Tahran 1352, s. 3. 
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müzikçileri toplamıştı. Farabi de bunların içinde ilim ve sanat alanında meşhur olmuştu. Farabi 

döneminde icra edilen müzik yöresel müzikti.1 Saray çevrelerinde icra edilen bu müzik formu her şehir 

ve bölgeye göre kendisine özgü çalınıp söylenen bir müzikti. Bu müzikal formun yanı sıra İran'ın eski 

usta sanatçılarının icra ettiği yöresel bir müzik kültürü daha vardı. Farabi, bu müzik formundan 

Horasan'ın eski geleneksel ve folklorik müziği diye bahsetmiştir.2  

Farabi, İshak el-Mevsîlî'den3 naklederek müziğin tarifi hakkında şöyle der: "Müzik erkekler 

tarafından yapılan ve kadınlar tarafından yazılan bir eserdir." İshak el-Mevsîlî'nin bir çeşit müzik hattı 

(yazısı) vardı. Ziryâb4 (ö. 238/852) İshak el-Mevsîlî'nin meşhur müzik öğrencisidir. Ziryâb İran 

müziğini İspanya'ya kadar yaymıştır.  

Kosegarten 1840 yılında Ebulferec isfahânî'nin Kitâbü'l-Egânî adlı eserini Latinceye tercüme 

etti. Farabi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Batı bilginleri birçok doğulu bilgin hakkında bazı 

çalışmalar yapmıştır. Farmer, Keiswetter, Hammer Pugstall, Land, Salvor Daniel, Collangettes, 

Rosenval, Carrede Vaux, Roudolphe d'erlanger, Danielou, Tran Vanque İslâm coğrafyasındaki ilk 

dönem müzik bilginleri hakkında incelemelerde bulunmuştur. Müzikoloji hakkında araştırma yapan 

Müslüman bilginlerden çoğu Farabi'yi ve onu takip eden müzik teorisyenlerinin esas görüşlerinin Antik 

Yunan müzik anlayışına dayandığını düşünmektedirler. Ancak bu görüş böyle değildir. Doğu filozofları 

Antik Yunan dünyasında oluşmuş olan kültürel birikime yabancı kalmamışlar; bilahare bu kültürden 

esinlenmişlerdir.  

Antik Yunan dünyasında felsefe, bilim ve sanata ilişkin birçok eser Latinceden Arapça ve 

Farsçaya çevrilerek İslâm dünyasının akademik camiasına kazandırılmıştı. Farabi'nin bu çalışmaları 

incelemiş olması ve özellikle de Aristo'yu iyi okumuş olması ona değer kattı. Özellikle müzik alanında 

Antik Yunandan edinilen mirası incelemesi Farabi'ye ayrı bir müzik teorisyeni kimliği kattı ve müzik 

biliminin ince detaylarına kadar hâkim olmasına vesile oldu. O, Yunan filozoflarının görüşlerini yeni 

bir kalıba dökerek kendi bakış açısıyla yazmıştır. Bu konuda Muhammet Kercî'ye5 hitaben şu ifadeleri 

kullanmıştır: 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 5. 
2 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 6. 
3 "Ebû Muhammed İshak b. İbrâhîm b. Mâhân (Meymûn) el-Mevsılî (ö. 235/850) Musikişinas, mugannî ve şair. 

150’de (767) Rey’de doğdu. Dönemin meşhur musikişinaslarından İbrâhim el-Mevsılî’nin oğludur. İbrâhim, 

şöhretinin Abbasî sarayına ulaşması üzerine ailesiyle birlikte Bağdat’a yerleşince İshak burada seçkin bir kültür 

ortamında öğrenim gördü. İshak el-Mevsılî’nin, hocası Zelzel’i aratmayacak derecede iyi bir ûdî olduğu ve son 

derece hassas bir kulağa sahip bulunduğu, çoğu tiz perdelerden başlayan 200’ün üzerinde eser bestelediği, erkek 

sanatkârların zorlayarak çıkarabildikleri en ince ses olan “kafa sesi”ni ilk olarak onun kullandığı rivayet edilir. 

Bağdat’ın en büyük kütüphanelerinden birine sahip olan İshak el-Mevsılî, mûsıkî ve musikişinaslara dair bilgi 

veren ilk müellif olarak bilinir. " Bkz., Ahmet Hakkı Turabi, İslâm Ansiklopedisi, cilt: 22; sayfa: 537. 
4 Endülüslü ünlü musikişinastır. Doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bilgi bulunmamakta, kaynaklarda, onun 

Bağdat’ta Abbasî Halifesi Mehdî-Billâh’ın (775-785) ya da İbrâhim el-Mevsılî’nin (ö. 188/804) siyahî kölesi 

olduğu zikredilmektedir. Sadece Ziryâb isminden hareketle İran kökenli olabileceğini söyleyenler varsa da onun 

siyahî oluşu Afrika kökenli olma ihtimalini güçlendirmektedir." Bkz., Fazlı Arslan - Fatih Erkoçoğlu, İslâm 

Ansiklopedisi, cilt: 44; sayfa: 464. 
5 Ebu Cafer Muhammet Bin Kâsım Kercî, bazı nüshalarda Kerhî olarak geçiyor, Abbasi Halifesi er-Râhî Billah'ın 

veziridir, Hicrî 322-329.  
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"Müzik hakkında yazdığım bu kitabı benden önceki müzik bilimcileri bazı fasılları kendi 

kitaplarında yazmayı unutmuş oldukları için kaleme aldım. Öncekilerin istediği gibi müzik 

ilmini öğrenmek istedin ve benden basit ve anlaşılması kolay bir kitap yazmamı istedin ve ben 

de biraz geciktim. Gecikmemim sebebi ise geçmiş müzik bilimcilerin ve zamanımızdaki müzik 

bilimcilerin kitabını karşılaştırıp araştırma yapmak istedim. Ben bu araştırmamda senin 

istediğini yapabilmiş olduğumu ümit ediyorum. Eğer böyle bir yol takip etmezsem yeni kitap 

yazmama gerek kalmaz. Bu durumda eğer kitap yazmaya kalkarsam başkalarının zahmet ederek 

yaptığı araştırmaları sahiplenmek olur ki bu da cahillik ve kötülük olur. Eğer bir eserde 

çözülmemiş bazı noktalar veya yarım kalmış konular söz konusuysa evet bu konuların açıklığa 

kavuşturulması için şerh yazılabilir ve o kitabı insan tamamlaya-bilir. Ayrıca yazarın da 

görüşlerini insan daha net bir kalıpta sunar. Bu durumda ise başarı yazarın başarısıdır. Bu 

durumda ise insan yazarın sözünü iletmekten ve ona şerh yazmaktan başka bir şey iddia edemez. 

Benim okumuş olduğum bu eserlerde yazar bazı bölümleri es geçmiş ve bazı bölümler 

anlaşılmaz olarak kalmıştır. Bu yanlışları noksanlık ve zaaflık olarak yazarlara mal etmemek 

gerekir. Bu eserlerin yazarları çoktur ve hepsi de kendi dalında uzmandır. Bu yazarlar da ilmin 

ilerlemesinden başka bir şey de istemiyorlardı. Yazarların her biri kendinden öncekilerin 

eserlerini dikkatle okuyarak, kendileri de onlara bir şeyler eklemişler lakin bunların yazıları ya 

kaybolmuş ya da Arapçaya kötü tercüme edilmiştir. Bu olay bu kitaplarda olan noksanlıklar 

için tek sebeptir. Bundan dolayı ben bu kitabı yazmayı kabul ettim." 1 

 

Biz bu ifadelerden Farabi'nin kendisinden önceki müzikologların görüşlerine müzik konusunda 

kendi icatlarını da ekleyip dönemindeki İslâm medeniyeti birikimiyle yoğurarak sağlam bir iskelet 

oluşturduğunu görüyoruz. Onun müziğe ilişkin temel hedefi müzik ilmini evrensel kanunlar çerçevesi 

içerisinde bilimsel ve felsefî bir temele oturtmaktı. Zira o döneme kadar müzik sanatının kanun ve 

kuralları belirli bir kalıba dökülmemişti. Onun müzik nazariyatı hakkında yazdığı kitaplarda vermiş 

olduğu bilgiler İslâm coğrafyasındaki müzik anlayışlarına da önemli bir referans olmuştur. 

Farabi, müzik nazariyatı hakkındaki yazılarında birçok yerde "fevâsıl-ı mülayim" ve "fevâsıl-ı 

gayrı mülâyim" başlıkları altında müzikte uyum ve uyumsuzluğu işin temeli ve aslı olarak tanımlamıştır. 

Hatta kendisi bu niyetle sesi ölçen bir alet icat etmiştir.2 

Kindî ve İhvân-ı Safâ'da rastladığımız Pytagoras ve Platoncu anlayışlarda görülen seslerle sayılar ve 

gök cisimleri arasındaki kuvvetli ilişki Farabi'de söz konusu değildir. O, bu akımların yolundan 

gitmemiştir; zira Fizik ilmine aykırı olan bu görüşlere katılmayarak müzik ilmini mantıkî ve bilimsel 

temellere uygun bir şekilde izah etme çabası onun son derece akılcı bir filozof olduğunu göstermektedir. 

Farabi Yunan bilginlerinin eserlerinden farklı olarak müziğin fizik ve fizyolojik esaslarını ele 

almış ve çalgılar hakkında etraflı sayılacak ilk araştırmaları yaparak Yunan bilginlerini aşmıştır.3 

Farabi’nin günümüze ulaşan eserlerinden bazıları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.4 O 

sadece Grek eserlerini şerh etmekle kalmamış, Yunanlılardan eksik bir şekilde intikal eden nazarî 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 10. 
2 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 13. 
3 Mehmet Nuri Uygun, Safiyyüddin Abdülmü’min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı, İstanbul 1999, s. 20 
4 Farabi’nin El-medhalü’l ilâ San’atü’l-Mûsıkî, Kitâb fî İhsâi’l-Îkâ, Kitâbü’l-Îkâât, Kelâm fi’l-Mûsıkî ve Sanâatün 

İlmü’l-Mûsıkî adlı eserleri kayıp eserlerdendir ve günümüze ulaşmamıştır. Bkz. Kuşoğlu, a.g.e., s. 294. 
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bilgileri tamamlamış ve hatta hatalarını düzeltmiştir. Çalgılarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermiş olması ve 

ses fiziği alanında Yunanlıları aşması ona müzik tarihinde müstesna bir yer kazandırmıştır.1 

Farabi miladi onuncu yüzyılda yaşamış bir bilgindir. Kendi zamanının müzik aletlerinden ud, 

Horasan tamburu, rubab, mizmar ve zurna gibi çalgılardan bahsetmiş ve onların parmak konulacak 

yerlerini de sayılarla açıklamıştır. Bu sazların arasında yalnızca Bağdat tamburu Dimeşk'ta 

kullanılmakta ve perdelerinin bağlanması başka sazların perdelerinin bağlanmasından farklılık arz 

ediyordu. Üzerine okunan iki gam da diğer gamlardan ayrıydı. Bağdat tamburunun perdelerini Farabi 

"cahiliye perdeleri" diye tanımlamıştır. Jules Rounet 2 Farabi'nin cahiliye devrine nispet ettiği ezgilerin 

İslâm'dan önce Araplar arasında meşhur olan eski müzik kalıntıları olduğu görüşündedir.  

Jules Rouanet, Arapların bu günkü icra ettikleri müziği Farabi zamanında icra edilen müzik 

olduğunu ve gözle görülür bir değişimin olmadığını açık olarak beyan eder.3 Arapların bu günkü icra 

ettikleri müzik ses sistemi,  Farabi'nin Horasan tamburu üzerinde tespit ettiği 12 perdeli ses sistemidir. 

Aynı zamanda kullanılan makamlar da o dönemdeki makamlarla paralellik gösterir. Günümüzde Arap, 

Fars ve Türk toplumlarında kullanılan ana ses sistemi ve makamların Farabi dönemindeki ses sistemi 

ve makam kültürüyle benzerlik gösterdiği şüphesizdir. 

Farabi'nin 12 makamı, yaşadığı dönemde Arap, İran ve Türk coğrafyasında kullanılmaktaydı. 

Bunlar: "Uşşak, Neva, Buslik, Rast, Irak, Isfahan, Zirefkend, Bozorg, Zengule, Rehâvî, Huseynî, 

Hicâzî"dir. Aynı şekilde 32 tane dizi mevcuttu ki bunlar da Safiyyuddin'in "Edvâr" adlı eserinde ve bu 

esere yazılan şerh kitaplarında yer almaktadır. Bunlar: Sabâ, Uzrâ, Dostgâne, Ma'şûk, Hûşserâ, Hazân, 

Nevbehâr, Visâl, Gülistân, Gammzede, Mihricân, Dilkeşâ, Bostân, Zengûle, (ikinci suret) Meclis-i 

efrûz, Nesîm, Cânfezâ, Muheyyer, Hicâzî (ikinci surette), Zenderûz (Zâyenderûz), Irak (ikinci surette), 

Zîrefkend kûçek, Mezdgânî, Nühüft, Isfahânek, Uzzâl, Vâmek, Nevrûz-u Arap, Mâhûrî, Ferh, Beyzâ, 

Hazrâ isimleriyle mevcuttu. Altı âvâze şunlardı: Geveşt, Gerdâniye, Selmek, Nevrûz, Mâye, Şehnâz.  

Yukarıda belirtmiş olduğumuz dizileri Farabi ve Safiyyuddin icat etmemiştir. Gerçekte bu 

makamlar Barbıd ve Tambur sazlarının perdelerine göre terkip edilmiştir. Bu makamlar onuncu 

yüzyıldan önce de vardı ve Türk, Arap ve Fars dünyasında icra edilmekteydi; ama müzik bilginleri bu 

dizilere düzeltme ve eklemeler yapmışlardır. Makamların isimlendirilmesine bakılarak bu makamların 

Fars kültürüne ait olduğu vehmine kapılmak doğru değildir. Zira Türk dünyasında 13. yüzyıla kadar 

neşredilen kitaplar Türkçe değildi. Farabi, İbni Sina gibi Türk bilginleri bu nedenle kitaplarını Türkçe 

yazmamışlardır. 

Farabi’ye göre müzik hakkında araştırma yapılmadan önce bu ilmin asıl temel usulleri tespit 

edilerek ortaya konulmalıdır. Bunun için Farabi ilk bölümde müziğin iki asıl temeli olan "müzik" ve 

"nağme" konusunu ele almıştır. 

a- Müzik Kavramı 

 
1 Alaeddin Jebrini,"Farabi", T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, c. XII, s. 162. 
2 Jules Rouanet yirminci yüzyılın başlarında, Cezayir'de çalışmış olan bir Fransız etnomüzikologdur. 
3 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 45. 
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Farabi'ye göre müzik kavramı Yunanca bir kelime olup anlamı melodiler (elhân) demektir. 

Melodi ismi, melodilerin birleşmesi, çeşitli melodilerin sınırlı, tertipli ve ölçülü bir şekilde bir araya 

toplanmasıdır.1 Farabi, nağmeyi "Özel bir zamana sahip olan, cisimlerin zatında bulunan ve cisimlere 

vurmanın sonucu oluşan, kendine has bir miktara sahip olan ses" diye tanımlar.2 Farabi’nin yaptığı 

tanımlamaya göre kulağa hoş gelmeyen sesler (mütenâfirât) de müziğin kapsamına girer; zira kulağa 

hoş gelmeyen sesler, nağmelerin nefret verici bir şekilde, sınırlı bir tertiple düzenlenmesi sonucu oluşur. 

b-Müziğin Ortaya Çıkışı 

Farabi, müziğin ortaya çıkışı hakkında da görüş beyan etmiştir. Ona göre insan için müziğin 

ortaya çıkışı fıtrî ve içgüdüseldir. Şiir okuma ilkesi de böyledir. Günlük olaylarda bunların örnekleri 

vardır. Hayvanlarda da sesin kullanımı fıtrîdir. Onlar da acı ve sevinç gibi çeşitli hallerde farklı sesler 

çıkartırlar. Müzik, insan isteklerine cevap verir, bizi kedisiyle meşgul eder ve zorluğa katlanmamızı 

kolaylaştırır.3 Farabi, müziğin hayvanlar üzerinde de birçok etkisi olduğu görüşündedir. 

c-Müzik Sanatının Amacı 

Farabi'ye göre küllî olarak müzik hüneri armoni ve armoniyi kâmil ve latif yapan amilleri içerir.4 

Müzik sanatının amacı seslerle armoniyi oluşturmak ve onun durumunu anlatmaktır. İnsan kulak 

vasıtasıyla müzik cümlelerini bir birinden ayırt eder. İyi ahenkle kötü ahengi, uyumlu olanla uyumlu 

olmayanı ayırt eder. Müzik kulağıyla melodide uyumu veya uyumsuzluğu ayırt etme yeteneğine sahip 

olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır.  

d- Müziğin Tekâmülü 

Farabi'ye göre müzik insanları, kendilerinden önceki musikişinasların birikimini alıp daha da 

geliştirmişlerdir. Yaptıkları eserleri düzenleyerek aynı şekilde kendinden önceki müzikçilerin eserlerini 

daha da geliştirmek için gerekli sıfatlar üzerinde yoğunlaştılar. Özellikle insan sayısı arttıkça, yaşam 

koşulları geliştikçe ve imkânlar fazlalaştıkça müzik insan hayatına daha çok girdi. Maddi ve manevi 

teşvikler müzik dalında yeteneği olanların müziğe yönelmesine sebep oldu. Bu vesileyle değerli 

sanatçılar yetişti ve müzik çalgıları da tekâmül sürecine girdi. Yeni müzikal formların icrasında yetersiz 

olan eski müzik çalgıları terk edildi. Zamanla müzik formları daha da kemale ulaştı. İcat edilen yeni 

çalgılarla müzik üstatları sözlü müzik formlarını yeni çalgılarla daha güzel, daha parlak bir surette 

dinleyicilere sundular. Zamanla toplumun ihtiyacına cevap verecek nitelikte yeni beste formları terkip 

edildi. Yeni icat edilen sazların, yeni müzik formlarını icra edebilmesi için çalgı klavyelerinde notaların 

yeri tayin olduktan sonra saz perdeleri bağlandı. Bu bağlamda o dönemde çok kullanılan "ud" çalgısında 

ve diğer çalgılarda yenilikler yapıldı.5 Amelî müzik sanatı bu şekilde kâmil oldu. Bu bağlamda müziği 

yapmanın kanun ve kuralları da belli oldu. Daha sonra da insan için uyumlu ve uyumsuz nağmeler ve 

aralıkları tespit edildi. Uyumlu nağmelerin çeşitli dereceleri belirlendi.  

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 66. 
2 Abdülkadir Meraği, Şerhu'l-Edvâr, (neşr. Taki Biniş), Tahran 1991, s. 90. 
3 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 84. 
4 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 67. 
5 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 88. 
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Farabi, müziğin insan toplumlarında birçok amaç için icra edildiğini ifade eder. Ona göre 

insanlar müziği yaşamlarının çeşitli evrelerinde kullanmaktadırlar. İnsanlar müziğe bazen sevinç, bazen 

hüzün anlarında; bazen dinî ritüellerde ve bazen de mamul olan hikâye ve konuşmalarda yer 

vermişlerdir. 

e-Sesin Oluşması 

Müziğin ilkeleri bağlamında cisimlerde sesin oluşması hakkında Farabi şu bilgileri verir:1 

“Teorik ilkeleri gerek çözümleme ile ilk girişler olsun, gerek diğer sanatlarda onun 

değerini arttıran mukaddimeler olsun, bu bakış açısıyla seslerin iç yüzünden, sesin 

varlığının ve yokluğunun sebebi olan ârizî şeylerin sebeplerinden -ki tabiî ilim sâhibi 

bu şeylere bakar- eşyanın cihetinden, ezgilerden ve seslerden bahsedilir. O zaman bu 

sanata sahip olan kişilere tabiî işlerin bilinir olması gerekir ve sanatına bu ilkeleri 

alması gerekir. Bu cisimler, kendisinde seslerin bulunduğu veya bulunmadığı 

cisimlerdir. Öyle cisimler vardır ki kendisinden ses oluşur. Bazı cisimler de vardır ki 

onlar için ses söz konusu değildir. Kendisinde ezgilerin bulunduğu ve bulunmadığı 

cisimler vardır. Ezgiden yoksunluğu gerektiren sebepler, tizlik ve peslik sebepleri ve 

peslikte üstünlük sebepleri vardır.” 

 

Sesin oluşması konusunda Farabi şu bilgileri de ekler:2  

“Cisimlerden bazıları vardır ki iki cisim çarpıştıkları zaman, çarpılan cisim mukâvemet 

edemezse ses kendi nefsinin derinliklerinde kaybolur gider. Buna çok yumuşak cansız 

cisimleri, eski kâğıt parçalarını ve kendisine cisim çarptığında bükülen maddeleri örnek 

olarak verebiliriz. Mukâvemetin olmadığı cisimlerde çarpma ya da temas sonucu ses 

oluşmaz. Herhangi iki cisim çarpıştığı zaman içinde kaybolma, parçalanma ve bükülme 

olmazsa, dayanım vardır ve ses oluşur. Bu üç etkenin her birinin ortaya çıktığı 

cisimlerde ses oluşmazken, bunların olmadığı cisimlerde ses meydana gelir. Bu üç 

sebebin yokluğu sesin oluşum sebebidir.” 

 

Farabi, kitabında telli çalgıların tizlik ve peslik sebeplerini açıklamıştır. Üflemeli çalgılarda 

sesin oluşumuna değinmiş, üflemenin şiddetinin tizliğin sebebi olduğunu, zayıf üflemenin ise pesliğin 

sebebi olduğunu belirtmiştir.3 

f-Uyum ve Uyumsuzluk 

Farabi, müzikte uyum ve uyumsuzluğun önemli bir konu olduğu görüşündedir. Ona göre 

uyumluluğun farklı dereceleri vardır. Farabi'ye göre kâmil olan uyumlu nağmeler ister insan sesi ile icra 

edilsin ister müzik çalgılarıyla icra edilsin mukayese makamında asıl ve tabii yemekler gibidirler. Diğer 

kâmil olmayan uyumlu nağmeler de asıl olmayan yemekler hükmündedir. Kısık ve kulak tırmalayan 

sesler çalgı yoluyla çıkarılsa da tabii olmayan seslerdir. Uyumlu ve uyumsuz sesler insan ruhunda ya da 

ilaç ya da zehir etkisi uyandırır. Uyumsuz sesler korku ve vahşet çağrıştırmak için kullanılır. Farabi 

korku çağrıştıran ses ve nağmelerin savaşta çalan celacel zilleri gibi, eski Mısır şahlarının emriyle 

kullanıldığını ifade eder.4  

 
1 Kubilay Kolukırık, Abdülkadir Merâğî ve Şerhu'l-Edvâr'ı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2012, s.96. 
2 Kubilay Kolukırık, Abdülkadir Merâğî ve Şerhu'l-Edvâr'ı, s. 104. 
3Kubilay Kolukırık, Abdülkadir Merâğî ve Şerhu'l-Edvâr'ı, s. 108.  
4 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 89. 
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g-Çalgılar ve İnsan Sesi 

Farabi ud, tambur ve mağref1 çalgılarının santur ailesinden; rebabın kemençe ailesinden 

olduğunu belirtir. Ona göre mizmar (ney) ve üflemeli çalgı ailesi, çıkardıkları sesin devamlılığı yönüyle 

diğer çalgılardan üstündür.2  

Farabi'ye göre insan sesi, tabiattaki sesler arasından seslerin en kâmili olarak değerlendirilmiştir. 

Diğer seslerin özellikleri insan sesinde toplanmıştır. Çalgı sesleri insan sesiyle karşılaştırıldığında daha 

düşük seviyededir. Zira çalgı sesleri insan sesini güçlendirmek, güzelleştirmek ve öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için kullanılır.  

Farabi, müzik çalgıları içerisinde insan sesine benzer ses çıkaran çalgıların rebap ve üflemeli 

çalgılar olduğu kanaatindedir.3 Farabi'ye göre bu çalgılardan sonra insan sesine benzeyen ses çıkaran 

çalgılar, ud, mağref4 ve buna benzer çalgılardır. Ritimli çalgılar daha aşağıdadır; zira bu sazların insan 

sesiyle olan irtibatı da çok azdır. 

Farabi, İhsâü’ l-‘ulûm adlı kitabında ilimleri tasnif ederken müziğe yer vermiş, müziği “Nazarî 

müzik” ve “Amelî müzik” diye ikiye ayırmıştır. 

h-Nazarî Müzik 

Farabi'ye göre her teorik sanatın mantıksal ve bilimsel ilkeleri vardır. İlim bir şeyi ve o şeyin 

var oluş delilini bilmektir. Aynı şekilde ilim o şeyin şartlarını ve neticelerini de bilmektir. İlim eşyaları 

tanımak için gereklidir. İlimde tarifler, anlamlar ve işaretlerle küllî olarak tanımlama ve tahlil yapılabilir. 

Âlim ise bütün bunlara sahip olan kişiye denir. Farabi'ye göre sanatlar küllî olarak esasları, alışkanlıkları 

ve yetenekleri kapsar. Bunların hiç biri de konuşma yeteneğinden ayrı değildir. Konuşma yeteneği de 

akıldan hâlî değildir. Ancak bunların akılla olan irtibatları nasıldır? Acaba aklın tamamıyla mı yoksa bir 

kısmıyla mı ilgilidir, bunlar çok önemli değildir. Burada önemli olan mantık amiliyle beraber olan her 

esastır. Mantıksal ilkeler arasında bazıları hakiki tasvir mebnası üzerine hâsıl olarak neftse amel ederken 

bazıları ise yalancı bir tasvire göre bina edilir. 

Farabi, "nazarî müzik sanatı" kavramını tanımlamıştır.5 Farabi'ye göre nazarî müzik sanatı, insan 

ruhundaki hakiki tasavvur lahikalarını ve besteleri içeren mantıksal ve ilmi ilkelerdir. Farabi, bu 

tanımlamada nağme ve müziğin diğer amillerini ayrı ayrı zikretme ihtiyacı duymadığını zira bunların 

müzik ilmi kelimesinde gizlenmiş olduğunu belirtir.6 Hakiki tasavvurlardan amaç müzik ilmini ondan 

ortaya çıktığı ilk ilkelerdir. Açıktır ki her ilmin ilk ilkelerini tanımak gerekir. Bir kimse herhangi bir 

ilmin ilk ilkelerini bilirse o ilme hâkim olur. Müzik ilminin nazarî ilkesi iki yola göre amel eder. Ya 

önceden bildiğimiz şeylerin tamamını ya da bir kısmını unuttuğumuzda bunları bize hatırlatır ya da 

baştan beri bilmediğimiz şeyleri bizler için keşfeder.  

 
1 Kanuna benzer bir çalgıdır. 
2 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 91. 
3 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 92. 
4 Ud'a benzeyen bir çalgıdır. 
5 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 95. 
6 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 95. 
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Müzik besteleri sözlü ve çalgısal olmak üzere iki kısma ayrılırlar ki bunlardan birini diğerinin 

bir çeşidi ve onun maddesinin bir benzeri olarak düşünebiliriz. Teorik müzik bunların her ikisini de 

kapsar. Bir besteyi oluşturan amillerin belli bir tertipleri vardır. Birinciler ikincileri icat eder, ikinciler 

üçüncüleri icat eder ve bu tertibe göre beste bu mecmuanın terkibinden meydana gelir. Besteyi şiire de 

benzetebiliriz. Bir şiirde harfler ilk amiller olarak hesaplanır ki onlardan sebeb1 ve veted2 ortaya çıkar 

sebeb'lerden ve veted'lerden mısraların kısımları ve mısralardan ise beyitler yapılır. Müzikte de beste 

yapımı yöntemi bunun gibidir. Notalar şarkıların ilk amilleridir.3 

Müzikte notalar tiz ve pes olur. Zir4 ve Bam5 tellerindeki notaların çeşitli tizlik ve peslik 

dereceleri vardır. Bestede notalar arasında süre değerleri ve ritim gibi başka var olan amiller söz 

konusudur. Bu amillerin her biri teorik müzik çatısı altına girer.  

Farabi'ye göre teorik müzikte müziğin temel konusu olan ses, tabii olan seslerdir. Tabii olmayan 

sesler de ikinci aşamada ele alınır. Tabii ilimde de böyledir. İster asıl amaç varlıkları araştırmak ve 

onların tabii sıfatlarını araştırmak olsun onlarda tabii olmayan ve zuhur olanlar da ikinci aşamada 

araştırılır. Teorik müziğin küllî hedefi ister tabii olarak ister çalgı yoluyla ortaya çıksın müziksel 

varlıkları araştırmaktır. Dinleyen için sesin ortaya çıkış yerinin önemi yoktur. Onun için seslerin tabii 

ya da çalgısal olması fark etmez.6 Müziğin temel konusu olan sesin nerden kaynaklandığı konusunda 

farklı bakış açıları oluşmuştur. Yıldızların ve gökteki cisimlerin hareket ettikçe nota seslerini 

çıkarttıklarını iddia eden anlayışlar olmuştur ki bu görüşler batıldır. Zira bu görüş fizik kanunlarınca 

mümkün değildir. Gökyüzündeki cisimler ve yıldızlar hareket ettikçe notaların oluşması mümkün 

değildir. 

Maddi amillerin varlığının keyfiyeti teorik müzik ilminde kıyaslanabilir. Aruz ilminde bir 

kasidenin kısımlarını ve bir beytin kısımlarını da mukayese edebiliriz. Bu eşyaların şekil ve zatını maddi 

olan bir cismin belirli bir maddi kısmının olduğu gibi şahsi olan kısımlarını tasavvur edebiliriz. Müzik 

bilimcileri hesap ve matematik gibi teorik olan müzik ilminin de hayali ve sonuçsal olan illetlerini 

tanımaya çalışmışlardır.  

Farabi'ye göre teorik müziğin temeli ve ilk asılları his yoluyla ve deneme yoluyla elde edilir. 

Tabii müzik, hissî tecrübe için yeterli değildir. Onların vesilesiyle deneme yapmak kâfi değil ve 

mümkün değildir. Ancak bunun aksine yaratı olarak bestelenmiş eserler kâmil olarak elde edilen bir 

deneme sebebidir ve bütün tecrübenin köklerini tam ve kâmil olarak elimize verir. Bu müziğin müfredatı 

icat olduklarında onları terkip eden ilkeler kâmil olarak hissedilebilecek aşamaya ulaşır. Onlar olmadan 

 
1 Sebep, "ten" lafzında olduğu gibi, birincisi hareketli ikincisi ise sakin olan iki harften oluşan tartımdır. Bundan 

dolayı ona "sabebi hafif " adı verilir. Eğer "tene" örneğindeki gibi her iki harfi de hareketli olursa ona da "sebebi 

sakil" adı verilir.  
2 Vetedi mecmu' "tenen" lafzında olduğu gibi iki harfi hareketli üçüncü harfi sakin olan tartımdır.. Ki bu surette 

ise (veted mecmu) olarak isimlendirilir. Eğer "tân" lafzında olduğu gibi, sakin harf ortada olursa ona da "veted-i 

mefruk" adı verilir.  
3 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 97. 
4 Ud'un en ince telidir. 
5 Ud'un en kalın telidir. 
6 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 99. 
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da deneme yapmak mümkün olmaz. Buna göre zaman bakımından amelî olan müzik sanatı, teorik olan 

müzik sanatından çok öndedir. Amelî olan müzik sanatının teorik müzikle olan irtibatı konusunda 

toplumun az bilgisi vardır. Amelî müzik kemal haddine ulaştıktan sonra ve kâmil şarkılar yapıldıktan 

sonra ortaya çıkan eserlerin insanda oluşturduğu hisler insan için tabiidir.1 

Teorik müziği bilen kişilerin, kendi hislerinin yardımıyla tabii hisleri ayırt edecek aşamaya 

gelerek, tabii olan müziğin hangi mizan ve denge ve aşamaya göre tabii olduğunu araştıracak ve ayırt 

edecek güçleri vardır. Müzik icracısı olmasa da müziğin teorik ilkelerine hâkim bir müzik insanı sağlam 

bir müzik kulağına sahip ise tabii müziği hissedecektir. 

Farabi, amelî müziğe hâkim olmayan müzik teorisyenini, ameliyat edecek imkânları olmayan 

doktora benzetir. Aristo'nun hayvanlara ve bitkilere ait olan birçok tabii ilimlerde böyle yapmış 

olduğunu ifade eder. 2  

Nazarî müzik Farabi’ye göre şu beş bölüme ayrılır:3 

1-Müzik ilminde bulunan bilgilerin çıkarılmasında kullanılabilme özelliğini taşıyan ilk ilkelerle 

ilgili, bu sanatın hangi yoldan ve hangi şeylerden çıkarıldığı ve bu ilkelerin kullanılmasında 

nasıl bir yön bulunduğu gibi konular ve araştırıcının nasıl olması gerektiği ile ilgili konular 

birinci bölümde incelenir.  

2-Bu sanatın dayandığı temeller, melodilerin elde edilmesi, ne kadar sayıda ve nasıl oldukları ve 

kaç çeşit olduklarına dair, birbirlerine nispetlerini açıklayarak bütün bunlara dair burhanların 

ileri sürüldüğü, nağmelerin konum, çeşit ve düzenlerinin beyan edildiği bölüm ise burada 

incelenir.  

3-Bu bölümde usûlde açıklanmış olan şeylerin sözlerle uygunluğundan, sanatın alet çeşitleri ile 

ilgili görüş ve kanıtlarla mutabakatından bahsedilir.  

4-Bu bölümde tabî ritimlerin çeşitlerinden, nağmelerin ölçülerinden ibaret olan doğal vuruş 

çeşitlerinden bahsedilir.  

5-Bu son bölümde melodilerin bestelenmesi, uyumlu melodilerin bir düzen ve tertibe te’lifi, 

meydana getirilmiş şiir sözlerine konulmuş olan melodilerden, amaçlarında her birine göre 

kalıba döküldüğünden bahsedilir. Buna göre icrayı yapan, etkili ve yetkili olur.4 Farabi’nin 

nazarî prensipleri ve vardığı hükümler o kadar sağlamdır ki ondan sonra gelmiş olan müzik 

bilginleri ancak onun izini takip etmişlerdir.5 

 

I-Amelî Müzik 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 107. 
2 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 109. 
3 Farabi, İhsâu’l-‘Ulûm, Neşir Osman M. Emin, Mısır 1931, s. 47-49. 
4 Bkz. Farabi İhsâu’l-‘Ulûm, s. 47-49. 
5 Rauf Yekta, Türk Mûsikîsi, Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 47. 
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Farabi'ye göre işi melodi çeşitlerini, ister tabî aletler ister sunî aletler olsun, kendileri için 

hazırlanmış aletlerde sesli olarak meydana getirmek olan ilme, “Amelî müzik ilmi” denir.1 Buna göre 

müzik sanatı melodileri ve melodilerle getirilen şeyleri ihtiva eden ve onlarla daha mükemmel ve daha 

güzel hale gelen şeyleri içeren sanattır. Melodileri içerdiği söylenen bu sanatın iki kısmı vardır: Birisi; 

sanatı dinleyicilere duyulur biçimde tamamlanmış olan melodileri meydana getirme içerikli olan 

sanattır. İkincisi; kapsamı melodileri duyulur biçimde icra etmediği halde, kalıba dökmek ve sadece 

birleştirmek olan sanattır. Farabi bu ikisine birden “Amelî müzik sanatı” deneceğini belirtir. Ne var ki 

Farabi’ye göre “amelî müzik” adı birincisinde, ikincisinden daha çok kullanılır.2 "Amelî müzik sanatı" 

olarak isimlendirilen şey mantıksal esas olarak yer alarak insan nefsinde hakiki tasavvur temeline göre 

amel eder. Zihinde uyumlu melodiler tasavvur edilir ve oluşturulan melodiler hissi bir şekilde icra edilir. 

I-ı- Müzikte Uyumlu İcranın Esasları 

Farabi, müzikte uyumlu icranın esasları konusuna dikkati çeker. Ona göre insanda var olan 

amelî müziğin birinci esası iki şeyin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. İlk olarak zihinde yapılan bir kaç 

müzik cümlesinin icadı, ikinci olarak ise terkip edilen müzik cümlesini uzvuyla icra edebileceği yetenek. 

Buradaki uzuv insanın doğal müzik aleti olan hançeresi ya da telli, üflemeli, yaylı olan yapay bir müzik 

çalgısıdır. Ud ve diğer çalgılarda perdelerin tayini ve perdelerin bağlanması ustalık gerektirir.3 

İnsanın hançeresiyle ses perdelerini kullanarak bestelenmiş bir eseri icra edebilmesi için özel 

bir yeteneğe sahip olması gerekir. Aynı şekilde insanın bir ezgiyi aynı anda çalıp söyleyebilmesi ise 

tecrübe ve alışkanlıkla ortaya çıkar. Müzik aletlerinde icra edilen seslerin yerli yerince elde edilmesi, 

diğer bir deyişle müzik çalgılarında sağlıklı seslerin elde edilmesi bilimsel bir olgudur ve sazı yapanların 

uzmanlığıyla ilgilidir. Aynı şekilde insan hançeresinde nağmelerin mükemmel icrası da solistin 

maharetine ve tecrübesine bağlıdır.  

İcra-yı âhenk4 yapmaya hevesli olan insanlar adet ettikleri sazın dışında acemi oldukları 

çalgılarla müzik yapamazlar.  

Farabi amelî müziğin ikinci esasının basit beste denemeleri yapmak olduğunu belirtir.5 İnsan 

fıtrî olarak ya da çalışma yoluyla uyum ve uyumsuzluğu ayırt ederek nağmeleri kulağa hoş gelecek bir 

şekilde terkip edebilir, küllî anlamda makamsal melodiler besteleyebilir. Ancak bu şekilde insan amelî 

müziğe sahip olabilir.6 Farabi'ye göre müziğin bu ilkesine sahip olmak isteyen kişinin önce dakik ve 

hassas bir müzik kulağı olması, tabiî tasavvur ve anlama kabiliyetinin olması zorunluluk arz eder. 

Aksine gayrı tabii olan bir şey insana hoş gelmez. Farabi, yukarıda belirttiği özelliklere sahip olan 

 
1 Kubilay Kolukırık, "İbni Sina’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında 

Farabi’nin Etkisi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/2 - 2009, s.376. 
2 Kubilay Kolukırık, "İbni Sina’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında 

Farabi’nin Etkisi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/2 - 2009, s.376. 
3 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 69. 
4 Müzik icrası yapmak anlamındadır. 
5 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 71. 
6 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 72. 
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kişilerin uyumlu beste yapmaya güç yetirebileceklerini ifade eder.1 Ona göre doğuştan yetenekli 

kimseler doğaçlama beste yapabilmektedirler. Bu kimseler önceden zihinlerinde oluşturmadıkları 

ahenkleri açık açık okuyabilme becerisi göstermektedirler. Onlar hislerini nağmelere kolayca 

dökebilmektedirler. Bu özel müzik yeteneğine sahip kimselerin beste yapmaları zor değildir. İşittikleri 

küçük bir müzik cümlesi onları yola çıkarmaya yeterli olur. Farabi, "M'abed Medîne"2 isimli bir 

musikişinasın böyle yetenekli bir bestekâr olduğunu kaydeder.3 

Farabi, müzik yeteneği üst düzey olan bazı kimselerin olduğunu, fıtratları gereği bu kimselerin 

tasavvur güçlerinin yukarıda bahsettiği kimselerden daha ilerde olduğunu belirtir.4 Farabi'ye göre bu 

kimseler beste yapımı konusunda ya da onu terkip eden amilleri, onları dışarıdan harekete geçirecek bir 

sesli ihsas ile kulağa hoş gelecek bir ses olmadan birkaç müzik notasıyla beyinlerinde 

şekillendirebilmektedir. Onlar müzik yapmak istediklerinde yalnızca irade ettikleri zaman yeterli 

olabiliyor. Farabi burada müzik yeteneğine sahip olan kimselerin Allah tarafından kendilerine farklı bir 

yetenek bahşedildiğini vurgulamak istemektedir. 

Farabi'ye göre bazı kimseler de dışarıdan hiçbir müzik ihsası olmadan müzik yapabilme 

yeteneğine haizdirler. Bazı yetenekler de dışarıdan onları hareketlendirebilecek bir sese ihtiyaçları 

vardır. Aynı şekilde Seriç Mekkî5 beste yapacağı zaman üzerinde ziller takılı bir elbise giyer, zil seslerini 

avazıyla tatbik ederdi. Omuzlarını sallar, bedeni belli bir ritimde hareket ederdi. Bu şekilde bestelediği 

müzikal forma "zemzeme" adını verirdi. Onun zemzemesi ile seçtiği ritimler birbirine uyum sağlardı. 

Daha sonra da bestesini okurdu. Farabi naklettiği bu bilgilerden sonra beste yapımı konusunda önem arz 

eden bir ilke olan "Uygun ortam ve harici bir ses ihsasından yardım alma" esasının önemini vurgular. 

Farabi, beste yapımı konusunda her yetenekte mevcut olmayan fakat bestecilikteki kemalin oluşmasına 

vesile olan "istidlal ve tabir makamına ulaşma" ilkesine değinir. Bu da bestecinin her hangi bir formda 

ve makamda bestelediği eseri makamın inceliklerini hissederek bestesini zenginleştirme becerisidir. 

Farabi, İshak b. İbrahim el-Mevsılî (767-850)'nin6 böyle bir bestekâr olduğunu belirtir.7 

Farabi, "beste yapımı" ve "bestenin icra edilişi" arasındaki yakınlık konusuna da değinmiştir. 

Ona göre amelî müzik sanatının asıl zatının iki çeşit ilkesinin birbirleriyle açık olan farklılıkları vardır. 

Bununla beraber bunların konu bakımından da çok farklılıkları vardır. Bir müzik üstadında hem 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 72. 
2 Mebed, Medineli olan Vehb'in oğludur. Benî Katn taifesinden Yezid'in oğlu olan Velid'in hilafeti zamanında iyi 

bir hanende idi.  
3 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 72. 
4 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 72. 
5 Abdullah Seric'in oğlu Mekkeli meşhur okuyuculardandı ve Hişam İbn Abdulmelik'in hilafeti zamanında vefat 

etti. İshak Mevsıli tarafından nakledildiğine göre üst düzey yeteneği Mekke ve Medine'de olan dört kişide 

toplanmıştır. Mekke'de İbni Seriç ve İbn Muhrez; Medine'de ise Mebed ve Cemile bu dört yetenektir. Berkeşli, 

Mûsıkî-yi Farabi, s. 72. 
6 İshak b. İbrahim el-Mevsılî, İbrahim el-Mevsılî'nin oğlu ve Halife Mütevekkil (847-861) devrinin en büyük 

bestecisidir. Halife Mütevekkil'in dostudur. Babasından sonra İshak, klasik İslâm müziğine şahsiyet 

kazandırmıştır. Çok üstün meziyetlere sahip bir müzik adamıdır. Babasının ve diğer bir musikişinas olan Ziryâb'ın 

da evvelce iddia ettiği gibi, ortaya attığı besteleri kendisine ilham edenin cinler olduğu şeklinde bir kanaat 

mevcuttu, bkz., Philip K. Hitti, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, (Çev., Salih Tuğ), İstanbul, 1980, II, 420. 
7 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 74. 
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bestecilik hem de icracılık nadiren görülür. İshak b. İbrahim el-Mevsılî bu nadir kişilerden biridir.1 

Örneğin İbni Seric ve Ğarîz 2 ve Cemile3 ve M'abed ve emsalleri Hicaz ehlidirler. 

Farabi'ye göre, beste icrasına sebep olan ilkelerdeki amaç, okuyucu tarafından icra edilmesidir. 

Hakikatte beste yapımı ilkeleri, beste icra etme ilkelerine vesile olduğu için beste yapımı ilkelerinin, 

beste icra etme ilkelerine hâkimiyeti vardır. Bu ikisi arasındaki ilişki marangoz ve âletleri arasındaki 

ilişki gibidir. Marangoz besteyi icra eden, beste ise onun kullandığı âlet gibidir. Âlet olmadan 

marangozun hükmü yoktur. Bu durumda beste yapma ilkesini, beste icrasının son maksudu olarak 

düşünebiliriz. Dolayısıyla beste yapma ilkesinin, beste icra ilkesinden daha üstün olduğunu 

söyleyebiliriz. Sonuç olarak besteyi okuyup icra eden, gerçekte besteyi yapanın hayallerini 

canlandırmaktadır. 

I-2-Beste Çeşitleri ve Etkileri 

Farabi, "beste yapımı" ve "bestenin icra edilişi" arasındaki ilişkiyi beyan ettikten sonra 

"bestelerin kısımları ve etkileri" konusunu ele alır. Farabi'ye göre besteleri kendi ilkeleri içerisinde 

yapmak ve icra etmek üç şekilde mümkündür. 

İnsana rahatlık ve huzur veren besteler ki bu tür besteler sanatsal bakımdan teveccüh edici ve 

celp edici olmaz ve insan ruhunu tahrik de etmez. İkinci kısım besteler de ilk kısımdaki besteler gibi 

benzer sıfata sahip olmakla beraber hayal ve düşünce gücümüzü ve eşyaların zihinde tasavvurunu 

canlandırır. Bu kısımda yer alan besteler bizi düşüncelere sevk ederek zihnimizde iz bırakır. Birinci 

kısımdaki beste çeşitlerinin kulağa olan etkisini, göze süslü görünen bir şeye benzetebiliriz. Ama ikinci 

kısımdaki bestelerin tesirini bir resimcinin göze hoş gelen bir tablosuna benzetebiliriz.4  

Üçüncü kısım müzik besteleri, ruh halinin bir tepkisi niteliğindendir. Sese sahip olan her insan 

ve her hayvan, ruh hallerine bağlı olarak mutlu ya da üzüntülü olduklarında, ruh hallerine göre özel bir 

ses çıkarırlar. Bu durumdaki ses, insanların ve hayvanların hemcinsleriyle irtibat için kullandıkları 

sesten daha başka bir sestir. İnsanların iletişim için çıkardıkları sesler lafızların terkibiyle oluşturdukları 

seslerdir. Hayvanların tepki verirken çıkardıkları sesler, insan seslerinden farklıdır. Özellikle insanların 

üzüntü, sevinç ve öfke gibi içgüdüsel durumlarında çıkardıkları sesler farklı olur. İnsanların bu hallerde 

çıkardıkları sesler, dinleyenlerde de aynı içgüdü ve duyguyu çağrıştırır. 

Farabi'ye göre gerçekte sevinç ve hüzün, düşünce kâmilliğinde ya da onun noksanlığındadır. 

Phisagoras'ı takip edenlerin ve tabiatın müzik üzerindeki etkisini kabul edenlerin birçoğunun bu 

konudaki görüşleri ya batıldır ya da gerçekten uzaktır.  

I-3-Bestelerin Ahlak ve Ruh Haliyle Olan İlişkisi 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 75. 
2 Abdulmelik Ebâ Mervan, İbni Seric'in asrında yaşamıştır. Hünerli ve sesi güzel bir okuyucuydu. Ud ve tef çalma 

konusunda yetenekli bir kimseydi ve Emevî Devleti halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik (ö. 714) zamanında 

vefat etti. 
3 Cemile, Beni Muslim kabilesinden özgür kalan bir köleydi. Aynı Ma'bed ve İbni Seric gibi güzel sese sahip bir 

icracıydı. Bu fende öyle ilerledi ki zamanının önde gelen müzik üstatlarından oldu. Ma'bed, Cemile hakkında: 

"Müzik (icra) sanatında Cemile ağacın kökü; biz ise dallarıyız." demiştir. Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 76. 
4 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 78. 
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Farabi, müziğin ahlak ve ruh haliyle olan ilişkine de değinir. Farabi'ye göre fizik kanunlarına 

göre maddeler arasında belli fizik kuralları vardır. Bazı besteler bir arzu istek ya da ruh haletinin 

yansıması neticesi yapılır. Buna göre bu sesler ruh halinin son hali, dışa yansımış hali olarak ortaya 

çıkar. Bir şeyin neticesi o şeyin kemale ermiş sonucudur. Sesleri ve nağmeleri de bir ruh halinin 

yansıması, o ruh halinin göstergesi olarak görürüz. Çünkü lazım olan her şeyin neticesi onun var 

oluşunun delilidir. Birinci surette sesleri ve nağmeleri ruh haletinin son yansıması olarak kabul edersek, 

besteler ruh haletini doyurup değiştirebilir ve ruhu sakinleştirir. Hangi ruh haleti olursa olsun insan ya 

da hayvan belli bir ruh haletine büründüğü zaman doyum gerçekleşmişse bu durumda, sonuca 

ulaşılmamışsa, belli bir müddet sonra insan rahatlamış gibi ses çıkarır ve insan sanki istediği şeyi elde 

etmiş gibi olur. Bu durumda o hüzünlü veya değişik olan ruh hali eski haline döner. Çünkü bir isteğe 

göre ruh haleti ya o isteği gerçekten elde etmiştir ya da kendisini kandırarak isteğini almış gibi olur ve 

o ruh haletini artık devam ettirmez.  

Farabi'ye göre ikinci suretteyse bu sesleri bir ruh halindeki isteğin en son olgunlaşmış hali olarak 

kabul edersek bu durum sonuçta o isteğin yenilenmesi ya da daha şiddetli bir hale gelmesi anlamına 

gelir. İnsan, tabiatı gereği her şeyin tam olmasını, eksiksiz olmasını ister. İnsan sürekli kendi isteklerini 

araştırmak peşindedir. İnsanın özel bir ses icat edebilmesi için özel bir durumda olması gerekir. 

Bestekârlar, eserlerini dinledikleri zaman her bestedeki çağrışım ve ruh hali değişecektir. Eğer bu 

besteleri bir arzu veya bir ruh halinin yansıması olarak kabul edersek, işittiğimizde de o arzuyu veya o 

ruh halinin hikâye edildiğini anlarız. Çünkü bir şeyin sonucu, o şeyin aslından ve kaynaklandığı 

noktadan anlatır ve hikâye edilir. Besteler bir arzudan veya bir ruh halinden kaynaklanarak beyinde 

canlanan şeyi bize beyan eder.1 

Farabi bestelerin üç kısma ayrıldığını ifade eder. Birincisi sevinç çağrıştıran bestelerdir ki Farabi 

bunlara "mülezzez besteler" adını verir.2 İkinci kısım besteler ihsası canlandıran bestelerdir ki Farabi 

bunları "infiâlî besteler" diye nitelendirir. Üçüncü kısım besteler ise hayal gücünü canlandıran nitelikteki 

bestelerdir ki Farabi bunlara "muhayyel besteler" adını verir. Farabi bestelerin ruhta uyandırdığı hallere 

ilişkin yaptığı beste tasnifini bu üç başlık altında değerlendirmektedir. Ona göre besteler insanda bu üç 

duygudan birisini canlandırır.  Bestelerin haleti ruhiyedeki çağrıştırdığı duygular konusunda 

Farabi'nin düşüncesini özetleyecek olursak, insan topluluklarının çoğunluğu için "sevinç" ve "neşe" 

çağrıştıran besteler daha çok insanda yorgunluğu gidermek için ve istirahat için kullanılır. İnsan 

duygularını canlandıran "duygusal besteler", insanı bir düşünceye ve bir fikre sürüklemede kullanılır. 

Hayal gücüne dayalı "muhayyel besteler" ise insanın hayal gücünü canlandıracak nitelikli bestelerdir ki 

bu çeşit bestelerin güftesi özellikle manzum hikâyelerden seçilmişse etkileri daha da artar. Birçok 

düşüncenin müzik yoluyla dışarı yansıması, bizim meyillerimizin dışa vurumunu ifade eder. Bu 

bağlamda sevinç ifade eden sözler, sevinç ifade eden ritim ve makamlarla birleştiği zaman meydana 

gelen besteler insanda neşe yaratır. Farabi'ye göre bir beste bu üç tarzdan birisini kapsadığı zaman daha 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 81. 
2 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 82. 
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kâmil ve daha faydalı olur. Bu bağlamda bir şarkının etkisi, bir şiirin tesirinin bir parçası olarak kabul 

edilir. Bu ikisi de beraber oldukları zaman sözün etkisi kat kat daha fazla ve kâmil olacaktır. Söz konusu 

bu besteler insan sesi eşliğinde yapıldığı zaman çok daha mükemmel olacaktır. Elbette enstrümantal icra 

edilen bestelerde de mükemmel eserlere rastlamak mümkündür.1 

I-4-Müzik İcrasının İlkeleri 

Farabi, müziğin ahlak ve ruh haliyle olan ilişkine değindikten sonra müzik icrasının ilkeleri 

konusuna geçer. Ona göre müzik icrasının "insan sesiyle yapılan icra" ve "çalgı eşliğinde yapılan icra" 

diye iki temel ilkesi vardır. Bunlardan ilkini Farabi, "avaz" diye tanımlar ki bu ilke kâmil olan şarkıların 

insan sesiyle icrasıdır. Diğerini ise "nevâzendeğî" diye adlandırır ki müzik çalgıları eşliğiyle yapılan 

icra ilkesidir. İkinci ilke olan çalgı eşliğinde icrayı, ud'un her kısmını çalmak hüneri, tamburun 

kısımlarını ve başka müzik aletlerini çalma hüneri ilkesidir. Müzik icrasının birinci türü olan "insan 

sesiyle yapılan icra" ilkesi, gazel okuma hüneri, mersiye okuma hüneri, ağıt okuma hüneri veya kaside 

okuma hüneri ve tecvid2, ahenkle olan şiir ve hidâ3 okuma hüneri ve sınıflandırılması zor olmayan başka 

kısımlardır. Çalgısal eşliğin çok yönleri vardır.4 Bazen de müzik aletleri için öyle eserler bestelenir ki 

onu insan sesiyle taklit etmek çok zordur.  

I-5- Amelî Müziğin Kısımlarının İcadı 

Farabi daha sonra amelî müziğin kısımlarının icadı konusuna da değinmiştir. Müzik ilkeleriyle 

doğal ve içgüdüseldir. Müzik zamanla gelişip yaygınlaşarak toplumsal bir sanat halini almıştır. İnsanlar 

bazen istedikleri talep için, sevinç, üzüntü, huzur, ya da vakit geçirmek için şarkı söylemişlerdir. Bazı 

kimseler bir ruh haletini güçlendirmek ya da zayıflatmak için veya sakinleşmek için; bazı kimseler ise 

kendi manzum hikâyesine daha fazla yer vermek için, hareketlendirmek için müzik bestelemişlerdir. 

İşitende hayali canlandırmak için bu müzikler bir fertten başka bir ferde, bir zamandan başka bir zamana, 

bir kavimden başka bir kavime geçerek zamanla gelişmiş ve daha kâmil hale gelmiştir. Bu değişimler 

esnasında kulağı kuvvetli ve yetenekli şahıslar ortaya çıkarak açıkladığımız bu üç müzik dalında besteler 

yaparak bir birlerini geride bırakmışlardır. Onlardan bazıları ise çok büyük nam sahibi olmuşlardır.5 

Farabi yukarıda bahsettiği üç gurup besteciden ilkinin kendinden öncekiler kadar iyi bir müzik 

yapacak kulak ve hünere sahip olmadıklarını ifade eder. İkinci guruptakilerin iyi bir müzik kulağına ve 

yeteneğine sahip olduklarını, geçmiş müzik insanlarından da ilham alarak güzel müzik yaptıklarını 

belirtir. Farabi bu vesileyle müziğin yavaş yavaş ilerlediğini ve bu şekilde bir kavimden başka kavme 

ve bir nesilden başka bir nesle geçerek tekâmül ettiğini vurgular.6 

I-6- Amelî Müziğin Öğrenimi ve Temrini 

 
1 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 83. 
2 Buradaki "tecvid" kavramı yüksek sesle, sese nağme katarak şiir okumak anlamındadır. 
3 Arapların deve güderlerken okudukları teganni çeşididir. Arap müziğinin ilk örneğidir. 
4 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 83. 
5 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 85. 
6 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 86. 
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Farabi amelî müziğin öğrenim ve temrini konusuna da değinmiştir. O, amelî müziğin çeşitli 

bölümlerinin öğrenimle elde edileceği kanaatindedir. Ona göre müzik talimine yeni başlayan bir kimse, 

önce üstadın şarkıyı icra ederken yaptığı hareketleri taklit eder. İşittiği ve gördüğü şeyi aynen uygular. 

Amelî müzik yeteneğine sahip olan kişi, bir şarkıyı işittiği zaman aklında tutma ve zihninde 

şekillendirme derecesine yetiştiği ve çalgıyla çalıp söylediği zaman öğrenimin ilk aşamasını geçmiştir. 

Bu durumdaki kimse, yoluna üstadı olmadan devam edebilir. Duyduğu bir besteyi dikkatle, itminanla 

ve zahmetsiz olarak çalıp okuyabilme becerisine erişen kişi, hünerli bir müzik üstadı olarak tanımlanır. 

Ancak bu kişi ya çalışarak gün be gün yeteneğini geliştirir, ya da çalışmadığı için ilerleme kat edemez 

ve yerinde sayar. Açıktır ki öğrenci yılar süren çalışmadan ve ustalıktan sonra her çalınan şarkıyı kolayca 

hafızasında tutabilir ve zihinde tasavvur edecek bir duruma gelebilir hatta bir adım daha atarak çalma 

aşamasına da gelebilir. 

Müzik talim eden kişi dinlediği bir eseri öğrenmek istediğinde, dinlediği eserin çeşitli 

bölümlerini çok fazla dinlemesi, uzun tecrübe etmesi ve aralıksız mütalaa etmesi gerekir. Çeşitli 

formlardaki besteleri birbirleriyle karşılaştırıp notalarını, dizilerini, makamlarını ve etkilerini öğrenmesi 

gerekir. Müzik talim eden kişinin kendi hüneri ve ilhamıyla kendisine müzikte bir tarz yaratacak 

dereceye gelmesi gerekir. Zira bu aşama belagat ve kitabet gibi diğer amelî hünerlerde de söz konusudur. 

Kulak eğitimine de değinen Farabi, kulak eğitiminin iyilik ve kötülük bakımından melodiler 

arasında ayırım yapmaya yarayan bir biçim olduğunu düşünür. Peslik ve tizlik bakımından, uyum ve 

uyumsuzluk açısından melodileri birbirinden ayırmaya yarayan eğitime “kulak eğitimi” der. Ona göre 

bir insan kulak eğitimi heyetinden nadiren yoksundur.1 

Farabi, sözlü müziğin daha üstün ve görkemli olduğunun altını çizer.2 Farabi'ye göre Bu 

sebepten dolayı söz ve çalgı tamamen kaynaşmış durumdadır. Def (tambour de basque), Tabl 

(tambourine), sanc (timbale) gibi çalgıları çalmak, alkış çalmak, dans etmek ve ritimli hareket etmek de 

amelî müzik sanatı kapsamına girer ancak çalıp söyleyerek icra amelî müzik için daha önemlidir. 

I-7- Farabi'de Ritim 

Türk müzik nazariyâtı hakkında eser yazan müzik teorisyenleri, müziğin temel iki öğesinden 

biri olan "ritim" kavramını genel olarak "îkâ'" ve "usûl" kavramlarıyla ifade etmişlerdir. Tabi bu iki 

kavram ile günümüz müzik terminolojisinde kullanılan "ritim" kavramı aynı anlamı karşılamamaktadır. 

Ancak geleneksel müziklerimizde “usûl”, “îkâ” ve “düzüm” aynı anlamda kullanılmıştır. Bazı müzik 

bilginleri “usûl” kavramı yerine “ölçü” kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Zaman içindeki 

uygunluğa “düzüm” denir. 

Farabi îkâ'yı: “Eşit aralıklarla birbirini takip eden zaman dilimleri" diye tanımlamıştır.3 Birbirini 

takip eden bu zaman dilimlerinden her birine “periyot” denir ki Farabi bunu "devr" diye tanımlamıştır.4 

 
1 Kubilay Kolukırık, "İbni Sina’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında 

Farabi’nin Etkisi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/2 - 2009, s.377. 
2 Berkeşli, Mûsıkî-yi Farabi, s. 90. 
3 Rızvanoğlu M. İsmail, "Farabi'de Îkâ' Teorisi", s. 37. 
4 Rızvanoğlu M. İsmail, "Farabi'de Îkâ' Teorisi", s. 37. 
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Vuruşlarının kıymetleri birbirine eşit veya eşit olmayan, fakat mutlaka kuvvetli, yarı kuvvetli 

veya zayıf zamanların belli bir şekilde sıralanmasıyla oluşan belli kalıplar halindeki sayı veya vuruş 

guruplarına “usûl” denir.1  

Aslında usûl, çeşitli düzümlerin bir araya getirilmesinden meydana gelmiş daha büyük çapta 

oluşturulmuş bir düzümdür. Ölçü, müziğin eşit zaman bölümlerine bölünmesidir.2 Başka bir deyişle 

ölçü, usûl rakamlarının gösterdiği kıymetin tümü demektir. Usûl zamanın kalıplaşmış şekli olduğuna 

göre, aynı zamanda ölçü anlamına geldiği halde, ölçü her zaman usûl anlamına gelmez.3 Usûl, kalıp 

olarak belirlenmiş ölçüdür. Geleneksel Türk müziğinin, usûl çeşitleri yönünden çok zengin bir yapıda 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Farabi ritim konusundaki düşüncelerini Kitâbu’l-Îkâ‘ât ve Kitabu İhsâ’ el-Îkâ‘ât adlı eserlerinde 

açıklamıştır.  

Farabi îkâ‘dan, devr’den (periyot ), muvassal ve mufassal îkâ‘lardan bahsetmiştir.4  

Farabi, vuruşları, tam vuruş (nakratü’t-tâmme ), orta vuruş (nakratü’l-mütevassıta), bir vuruşun 

işmâm’ı ya da revm’i olarak üç gruba ayırdıktan sonra müteharrik ve sakin vuruşlardan söz etmiştir.5 

Farabi, îkâ‘ları tabîî hafîf, tabîî sakîl ve tabîî orta îkâ‘lar olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır.6 

 1) Tabîî Hafîf Îkā‘lar: Hafîf-i Evvel, Hafîf-i Sânî, Hafîf-i Sâlis, Hezec ve Muzâri‘.  

 2) Tabîî Sakîl Îkā‘lar: Remel, Sakîl-i Evvel ve Sakîl-i Sânî. 

 3) Tabîî Orta Îkā‘lar: Hafîf Remel, Hafîf-i Sakîl-i Evvel ve Hafîf-i Sakîl-i Sânî. 

 Farabi döneminde ritmi oluşturan vuruş tartımı olarak "te", "ten" ve "tennen" kalıpları 

kullanılıyordu. Süre değeri bakımından bu tartımları şöyle ifade edebiliriz: 

 te = 1/2 (yarım) vuruş, 

 ten = 1 vuruş, 

 tennen = 2 vuruş. 

 Örneğin 6/8'lik usûl= te ne ne ne ne ne diye ifade edilmiştir. 

 Farabi günümüz müzik nazariyatında "sus" ya da "es" olarak ifade ettiğimiz kavramın 

yerine "fâsıla" kavramını kullanmıştır. "Küçük fâsıla" 1 vuruşluk susu ( ) ifade etmektedir. "Orta fâsıla" 

1.5 vuruşluk susu ( ) ifade etmektedir. 

Farabi'nin müziğin diğer konularının yanında, ritim konusunda da döneminde en kapsamlı 

bilgileri veren bir müzik bilgini olduğunu söyleyebiliriz.  

 
1 İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı ve Usûlleri, Ötüken Neşriyât, İstanbul, 2003, s. 561. “Usûl” 

konusunda daha geniş bilgi için ayrıca bkz., Nail Yavuzoğlu, Uygulamalı Müzik Teorisi I, İnkılâp Kitabevi, 2010, 

s. 157-187; Serhat Yener, Meslekî Müzik Eğitiminde Müzik Teorisi Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara, 2010, s. 24-

28; A. Danhauser, Temel Müzik Kuralları, Türkçe’ye uygulayan: İlhan Baran, Evrensel Müzikevi, Ankara, 2006, 

s. 53-66. 
2 Ülkü Özgür- Salih Aydoğan, Müziksel İşitme Okuma, Birinci Kitap, Ankara, 1999, s. 102. 
3 İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı ve Usûlleri, Ötüken Neşriyât, İstanbul, 2003, s. 562. 
4 Rızvanoğlu M. İsmail, "Farabi'de Îkâ' Teorisi", Marmara üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat 

Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Doktora Tezi.s. 29. 
5 Rızvanoğlu M. İsmail, "Farabi'de Îkâ' Teorisi", s. 29. 
6 Rızvanoğlu M. İsmail, "Farabi'de Îkâ' Teorisi", s. 28. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

259 

 

Sonuç 

Bu makalede Farabi'nin müzik anlayışı, onun müzik hakkında kaleme aldığı eserleri bağlamında 

tespit edilerek Türk müziğine katkıları tespit edilmiştir. Çalışmamızda özellikle Mehdî Berkeşli'nin 

Farsça kaleme aldığı "Mûsıkî-yi Farabi" adlı eseri Türkçeye çevrilerek incelenmiş ve bu konuda bize 

ışık tutmuştur. Farabi'nin Türk müzik tarihinde müzik nazariyesi hakkında sistematik olarak kitap 

yazarak müziğin nazarî ilkelerini tespit eden ilk müzik bilgini olduğu tespit edilerek onun müzik anlayışı 

kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.  

Günümüzde Farabi'nin müzik düşüncesi konusunda bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu 

çalışmalar onun müzik anlayışını kapsamlı olarak ortaya koyamamıştır. Farabi'nin müzik hakkında 

günümüze ulaşan eserleri "el-Mûsîka’ l-Kebir, Kitabu İhsâ’ el-Îkâ‘ât, Kitâbu’l-Îkâ‘ât ve Kitâbu İhsâ ul-

Ulûm" adlı eserleridir. Bu makalede Farabi'nin hayatı, müzik çalışmaları ve müzik düşüncesi tespit 

edilerek araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.  

Farabi'nin müzik anlayışının Antik Yunan müzik bilimcilerine dayandığı konusunda müzik 

araştırmacılarınca yaygın bir kanaat mevcuttur. Bu çalışmada Farabi'nin kendisinden önceki 

müzikologların görüşlerine müzik konusunda kendi icatlarını da ekleyip dönemindeki İslâm medeniyeti 

birikimiyle yoğurarak sağlam bir iskelet oluşturduğu ortaya konulmuştur. Müzik nazariyesi hakkında 

sonraki dönemlere ışık tutan ve referans olan bu büyük Türk bilgininin müzik düşüncesi, günümüzde de 

önemini sürdürmektedir. Onun müzik nazariyesi hakkında yazdığı kitaplarda vermiş olduğu bilgiler 

İslâm coğrafyasındaki müzik anlayışlarına da önemli bir referans olmuştur.  

 Farabi'nin müzik konusundaki araştırmaları ve ortaya koyduğu görüşleri evrensel 

anlamda geçerliliğini korumaktadır. Kendinden sonra yetişmiş olan müzikologlardan hemen hepsi onun 

müzik konusundaki düşüncelerinden etkilenmişlerdir. Türk müzik sisteminin Farabi'nin atmış olduğu 

temeller üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. 
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BAĞIMSIZ KIRGİZISTAN'DAKİ MİLLİ KİMLİĞİN OLUŞMASI 

Meerim ERKINBEK KIZI1 

Özet 
Tarihin gelişmesine her daim yeni değişiklikler eşlik etmektedir. Bundan böyle bugünkü dünya 

değişiklikleri küreselleşme süreci ile tamamlanmakta. Belirtilen sürecin dünyaca yayılması sonucunda 

oluşmakta olan özdeşlik krizini inceleme, çağdaş dünyanın talebidir. Böyle durumlarda “biz kimiz?” 

sorusunun güncelleştirilmesi her millet için hayati önemli olan sorundur. XX. yüzyılın büyük devleti 

sayılan Sovyet Birliğinin dağılmasından sonra yeni devletler oluştu ve özdeşlik sorusu daha bir kata 

yükseldi. XX. yüzyılın sonu – XXI yüzyılın başında devlet özdeşliği sorusunun oluşması en ciddi ve 

dünya tarihini etkileyen sorunlardan biri olarak kendi başına bir nesnel fenomen olmaktadır. Böylece 

bu dünyada kendi yerlerini arayan devletlerin milli düşüncesi yani ulusal özdeşlik en önemli yer 

almaktadır. Milli kimlik, sosyal kimliğin başka bir şekli gibi insanlığın sosyalleşme sürecinde ortaya 

çıkar ve dile, kültüre, millete, bölgeye ve tarihe dayanarak milletin ve ülkenin kendini tanımasını sağlar. 

Milli kimlik fenomeninin kaderi o milletin, halkın tarihi kaderiyle bir bütündür. Onun yapılanmasını 

dil, kültür, özellikö karakter, mentalite, bilinç, ideoloji, din v.b sağlamaktadırlar. Bu kurumların 

çalışmaları o ülkenin özelliğine doğrudan bağlıdır. Böyle bir koşullarda bağımsızlıklarına ulaşmış olan 

Orta Asya halklarının kendi milli kimliklerini koruması, geçmiş tarihine geri dönmeleri ve kutsal 

miraslarına tekrardan bakmak zorunda kaldılar. İşte bu vazife de hem büyük, hem de derin bir yaratıcılık 

gücü talep eder. Orta Asya halkı olarak Kırgızlar da eski Türk dili konuşan halkların birisidir. Çok 

zamanlardan beri Türk kültürü ve onun köküyle ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yeterli kadar 

yapılmamıştır. Günümüzde “Türk Uygralıkları” adlı türk halklarıyla ilgili yabancı bilim adamları 

tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Bütün Türk halklarına ait olan ortak türk tarihi, kültürü, 

gelenekleri ve hatta ünlü isimlerinin de olduğunu tarih ve günlük hayat göstermektedir. Böyle bir 

kaynağın başında Orhun Enisey yazıtları, Karahanitler devrinde yazılmış olan Yusuf Has Hacib’in 

“Kutadgu Bilig” eseri, Mahmud Kaşgari’nin “Divani’si” v.b büyük miraslar olarak bırakılmıştır. Millet 

özelliğini yansıtmak, onu tanıtmak ve tanımak tarihteki ünlü isimlerin beraberindedir veya bu isimlerin 

o dönemlerde yazdıkları eserleri aracılığıyla da bir milletin bölümünü tespit etmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler:milli  kimlik,  küresseleşme, kimlik  krizi. 

 

NATIONAL IDENTITY OF THE INDEPENDENT KYRGYZSTAN 

Abstract 
The development of history is constantly accompanied by new changes. In this connection, nowadays 

global changes are complemented by a process of globalization.  Research of the identity crisis that is 

emerging as a result of the global expansion of thisprocess is a requirement of the modern world. Under 

such circumstances, the actualization of the question “who are we?” - is a crucial issue for each nation. 

After the collapse of the Soviet Union, which was considered a great power of the twentieth century, 

new countries emerged, and the question of identity raised another step. And the formation of the issue 

of country identity at the end of the twentieth century - the beginning of the twenty-first century as one 

of the most serious and affecting world history problems is an objective phenomenon itself. In 

connection with this, the national thinking of the countries that are looking for their places in this world, 

that is, national identity occupies the most important. 

Language, culture, especially character, mentality, consciousness, ideology, religion and so on. The 

work of these institutions depends directly on the characteristics of that country. Under such 

circumstances, the peoples of Central Asia, who had achieved their independence, had to preserve their 

national identity, return to their past history, and look at their sacred heritage again. This task demands 

both great and deep creative power. As the people of Central Asia, Kyrgyz is one of the people who 

speak the old Turkish language. Since many times, extensive research on Turkish culture and its root 

has not been done long enough. Today, bilim Turkish nationality ları is being researched by foreign 

scientists. History and daily life show that common Turkish history, culture, traditions and even famous 

names belong to all Turkish peoples. Orhun Enisey inscriptions at the beginning of such a source, 

written in the period of the Karahanite Yusuf Has Hacib’s ad Kutadgu Bilig” work, Mahmud 

Kasgari’s“Divani’si ”etc. were left as great heritages. It is possible to reflect the characteristics of the 

nation, to introduce it and to recognize the famous names in the history or through the works written by 

those names at that time it is possible to determine the part of a nation. 

Key Words:national identity, globalization,  identity crisis. 
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Giriş 

Günümüzdeki büyük devletlerin geopolitik çıkarlarının gelişmesiyle ve küreselleşme sürecinin 

etkisinden dolayı milli kimlik sorunu sadece sosyal ve siyasi bilimler bilim adamlarının güncel konusu 

olmaksızın, devlet görevlilerinin de düşündürecek olan bir sorun olarak ortaya çıktı. Dünya iletişiminin 

çok hızla gelişmesi, internet, telefon ve televizyon, küreselleşmenin dünyaya yayılmasını 

sağlamaktadırlar. Dünyadaki yaşanmakta olan bu süreçler az vatandaş sayısı olan milletlerin milli, etnik 

kimliğinin anlamını bir seviyeye daha yükselttiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de küreselleşmenin 

neticesi olarak dünyadaki kendini tanıma süreçlerinin gelişme özelliği yansımaktadır. Milli kimlik, 

sosyal kimliğin başka bir şekli gibi insanlığın sosyalleşme sürecinde ortaya çıkar ve dile, kültüre, 

millete, bölgeye ve tarihe dayanarak milletin ve ülkenin kendini tanımasını sağlar. Birçok sosyal bilimler 

bilim adamlarının araştırmalarına dayanacak olursak, milli kimliğin oluşmasındaki en önemli ve en 

büyük sermaye de ailedir. Aile, nesilden nesile kültürel mirasları kendi halkına, tüm insanlığa 

ulaştırmada hatta tarihin en zor dönemlerinde de toplumun gelişmesinin beraberinde olan en karmaşık 

bir sosyal yapıdır. 

Tarihe bir kere dönüp bakarak, insanoğlunun ayalarının bastığı yollara bir kez dikkatlice 

bakacak olursak hangi devir olursa olsun milli kimlik konusu toplum hayatında kendisine özgü 

özellikleriyle farklılık göstermiştir. Herhangi bir ülkenin, kültürün ve uygarlığın kalkınmasındaki, kendi 

tolunu tespit etmesindeki, geleceğine olan inancın arttırılmasındaki biyik bir güç olarak kulisteki “biz 

kımız” sorusunun derin koyulmasıdır. Günümüzdeki dünyaynın geopolitik yapısında da milli kimliğin 

anlamı ve yaptığı görevi temel prensibe sahiptir. Küreselleşme koşullarındaki bireyselleşmenin 

temelindeki gerçekleşmekte olan çeşitli sosyal felaketler, pluralizm, dinsel karşıtlıklar, iç ve dış 

göçmenliğin neticeleri milli kimliğin anlamını güncelleştirmektedir. Bu kavramın fonksyonunun gün 

geçtikçe karmaşıklaştığına dikkat çekmemek mümkün değildir. Küreselleşmenin olusuz neticelerinden 

birisi de milli kimlik krizidir. Bu süreç milletlerin özgüvenini aşağılatır ve insanlık manevi temelleri 

yok etmeye başlar. 

Kimlik kavramının anlam ve içeriğini açıklamak için yapılmış olan yabancı ülkelerdeki 

aratırmalarda milli kimlik hakkında yazılmış olan teoriler ön planlardadır. Onlar sübjektif ve gerçekçi, 

bir, hem de idealistik anlamdaki kavramları içerirler. Bu bağlamda B. Anderson, E. Hellner, T. R.Herr, 

L.Despress, K.Doyç, U.Konnor, G.Kon, E.Smith, S.Huntington, R.Hanin, E.Hobsbaum, 

K.Hyubner,G.Hutin, M.Haçter, H.Fischer, Y.Fightinger, S.N.Arutyunyan, E.A.Bagramov, 

A.O.Boronoev, Yu.V.Bromlein, A.H.Gadjiev, A.İ.Goryaçev, L.M.Drobijev, S.Djunusov, 

A.G.Zdravomıslov, N.A.Znamenskiy, S.T.Kaltahçyan,D.İ.Kozlov, Ç.V.Çeşkov’un ve diğer 

araştırmacıların çalışmaları özel teorik ve metodolojik öneme sahiptir. Bu ülkelerdeki çeşitli sosyal 

ekonomik ve sosyal kültürel durumların temelinde milli kimlik kavramının tabiyatı olguları, fonksyonel 

özellikleri ve ülkelerin ve onların kalkınmasındaki onun rolü hakkındaki çeşitli açıklayıcı bilgiler 

verilmiştir. Milli kimlik fenomeninin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu açıklayan birçok faktörlerin 

olduğunu günümüzdeki   geosiyasi alanda belirlemek zor bir konudur. Çünkü küreselleşme süreci 
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unifonksiyonleşerek bunun sonucunda bu faktör dışlanmaktadır. Kimlik fenomeninin temel türlerinden 

biri olarak görülen milli kimlik konusu da Kırgızistan’da toplumu düşünceye soktu. 

Kırgız halkının felsefi düşüncenin temelindeki kimlik kavramıyla ilgili görüşleri 

R.A.Açılova’nın, A.A.Altımışbaev’in, B.A.Amanaliev’in, M.M.Amerdinova’nın, M.T.Artıkbaev’in, 

A.A.Bekboev’in, J.B.Bököşov’un, A.H.Bugazov’un, A.K.Djusupbekov’un, Gençlik ve 

A.İ.İsmailov’un, I.M.Mukasov’un, A.İ.Narınbaev’in Ş.M.Niyazaliev’in, N.K.Saralaev’in, 

R.D.Stamova’nın, O.A.Togusakov’un, J.K.Urmanbetova’nın, M.M.Edilova’nın A.B.Elebaeva’nın v.b 

çalışmalarında yansımıştır. Bu durum söz konusu olan bilim adamlarının çalışmalarındaki felsefi 

yansımalar kimlik sorununu araştırmanın teorik bir temeli olarak çalışacağıyla anlatılır. 

Milli kimlik kavramının anlamını açıklamakla onun yaptığı görevine de dikkat etmek gerekir. 

Günümüzde bilgi savaşının da yürümekte olduğu herkese bellidir. Onun temelinde de bu konu birçok 

karşıt fikirlere sahiptir. Fakat öyle olsa da milli kimliğe sahip olan bilgileri de sisteme getirir. Çünkü 

onların anlamı milli özelliğin yapılandırılmasını doğrudan etkiler. Başka bir deyişle, kültürel değerlerin 

temelinde karmaşıklık ortadan kalkar. Bu yüzden de milli kimliği küreselleşme sürecindeki koruyucu, 

milletin güvenliğini sağlayıcı bir faktör olarak tanımlayabiliriz.  

Modern ve gerçek hayatta, çeşitli milletlerin kendilerine ait kimlik oluşturma yöntemleri ve 

durumu, nesnel ve öznel faktörler sayesinde değişimlere uğramaktadır. Her insan için kendisini herhangi 

bir millete ait olarak görmesi, biz kavramını ortadan kaldırmak, o bulunduğu sosyal alanda büyük bir 

yere sahiptir. Toplumdaki kritik ve dengesiz durum çoğu milletler kendileri için daha dengeli ve kendi 

çıkarlarının korunabildiği kültürlerle kimliklerini oluştururlar. Milli kimliğin temel görevi, onun 

üyelerinin daha uzak yaşamasını sağlamak, daha doğrusu o miletti korumaktır. Onun bütün işleri 

gerçekleştirdiği mekanizmalarından birisi aniden engellemelere uğrarsa, onun fonksyonu da zarar 

değdirebilir. Bu da ilk olarak dil ile alakalıdır. Dil de çok ciddi bir konudur. Herşey düşünceden 

başlayarak dil aracılığıyla seslendirilerek gerçekleşir. Dil, sadece iletişim aracı olmayıp, bir insanın iç 

dünyasının dışarıya çıkmasınıı anlatan bir varlıktır.  

Bir milletin tarihi kendisine çeşitli devirleri içererek, tam olarak insan ruhunun seviyesini 

yansıtır. Millet özelliğinin korulmasında zor durumlar çok önemlidir. Çünkü o sıralarda millet kendisini 

kaybedebilir veya degradasyona uğrayabilir. Bunun gibi olaylarla millet kendini yeniden yaratabilir. 

Karşıt durumlarda milletin ruhu ve gücü uyanır, karar verici rol oynar. Bu da bize tarihten bellidir. Bir 

milletin temel özelliği onun milli kültütünde bulunmaktadır ve onun tespit edilmesine göre çalışmalar 

yapılır.  

Milli kimlik fenomeninin kaderi o milletin, halkın tarihi kaderiyle bir bütündür. Onun 

yapılanmasını dil, kültür, özellikö karakter, mentalite, bilinç, ideoloji, din v.b sağlamaktadırlar. Bu 

kurumların çalışmaları o ülkenin özelliğine doğrudan bağlıdır. Böyle bir koşullarda bağımsızlıklarına 

ulaşmış olan Orta Asya halklarının kendi milli kimliklerini koruması, geçmiş tarihine geri dönmeleri ve 

kutsal miraslarına tekrardan bakmak zorunda kaldılar. İşte bu vazife de hem büyük, hem de derin bir 

yaratıcılık gücü talep eder.  
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Orta Asya halkı olarak Kırgızlar da eski Türk dili konuşan halkların birisidir. Çok zamanlardan 

beri Türk kültürü ve onun köküyle ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yeterli kadar yapılmamıştır. 

Günümüzde “Türk Uygralıkları” adlı türk halklarıyla ilgili yabancı bilim adamları tarafından 

araştırmalar yapılmaktadır. Bütün Türk halklarına ait olan ortak türk tarihi, kültürü, gelenekleri ve hatta 

ünlü isimlerinin de olduğunu tarih ve günlük hayat göstermektedir. Böyle bir kaynağın başında Orhun 

Enisey yazıtları, Karahanitler devrinde yazılmış olan Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” eseri, 

Mahmud Kaşgari’nin “Divani’si” v.b büyük miraslar olarak bırakılmıştır. Millet özelliğini yansıtmak, 

onu tanıtmak ve tanımak tarihteki ünlü isimlerin beraberindedir veya bu isimlerin o dönemlerde 

yazdıkları eserleri aracılığıyla da bir milletin bölümünü tespit etmek mümkündür.  

Bu evrende Kırgızlar bir göçebe halk olmuşlardır. Buu arealde Kırgızlar göçmen toplumunun 

oluşmasına dahi edilmektedir. Göçmen kavramı sadece göçerek yerleşerek yaşamını sürdüren halkların 

yaşam biçimini yansıtmadan, onda bir manevi kültürün güçlü bir anlamı bulunmaktadır. Göçmen 

dünyasının özelliği de onun tabiatla bir uyum sağlaşarak yaşamasıdır. Tabiata her zaman empati 

kurması, onun gizli sırlarını her zaman öğrenmeye çalışarak kendilerini de onun bir parçası olarak görme 

özelliklerine sahiplerdir. Tabiat ile insan arasındaki sıkı bağ, atasözlerinde ve halk müziklerinde geniş 

olarak anlatılmaktadır. Manas’ın yedi emri nin biri de “Doğa ile çok yakın ilişkide olmak” olarak 

geçmektedir. Göçmen halklarındaki bir daha özellik, diğer batı uygarlıklarından farklı olarak onların 

düşünce kültüründeki terimlerle birlikte zaman ve alan kavramları çık anlatılmaktadır. Onlar alanı 

istedikleri her yerden oluşturabilmekte ve onlar için zamanın hiç değeri yoktur. Bir alana göre zamanı 

ayarlamışlardır. Fakat batı uygarlığı ve onların kültüründe köşeler çoktur. Zamana göre alanı ayarlarlar 

onlar. Gerçek bir köşenin ayırımı bulunmaktadır. Göçmenlerin köşesi bu tüm evrendir, onun içinde de 

çok geniş tabiat. Düşüncedeki alan insan ile evren arasındaki bir uyumsallık ve garmoniyi oluşturur. 

Çünkü insan kendisini Tabiat Ana’nın bir evladı olarak görür ve ona zulümlük yapmaz.  

Modern çağın oluşturduğu koşullardan ve engellerden dolayı Kırgız devleti kendi yolunu ve 

kendi kimliğini belirleyerek ortaya koyma zamanının geldiğini tarih kendisi göstermektedir. Bütün 

milletler ya az olsun ya da çok olsun kötü sayılmamaktadır. Onlar ya hayatını devam edecekler, ya da 

durduracaklar. Sovyetler döneminin dağılmasıyla dünya haritasında 15 yeni ve bağımsız devletler ortaya 

çıktı. Bu tarihi olayda diğer ülkelerle beraber Kırgız halkı da kendi bağımsızlığını elde etti. Kırgız 

tarihinin kronolojisinde yeni bir özel aşama başladı.  

31 Ağustos 1991 tarihinde serbest, demokratik, bağımsız ve günümüzdeki uygarlığın taleplerine 

uygun olan Kırgızistan adlı yeni bir ülke tarih kronolojisinde kendi adımlarını atmaya başladı. Bu ülke 

geçmiş tarihlerdeki atalarımızın kurdukları ülkeden özel işaret, sembolleri ile farklılık göstermiştir. 

Bundan dolayı da Kırgız milletinin yapılanma dönemi de zamanımızın yeni şartlarına yönelik kurulmak 

zorunda kaldı. Bu zorunluluğun en önemlisi vr ilk sırada yer alanı da, o milletin kimliğini belirten de 

ülkenin anayasasıdır. 5 Mayıs 1993’te Kırgızistan Cumhuriyetinin “Cogorku Keneş’i” Kırgız 

Cumhuriyetinin anayasasını kabul etmiştir. O günden itibaren ülke Kırgızistan Cumhuriyeti olarak 

adlandırılıp, 1978 yılında kabul edilmiş olan Kırgız SSR anayasası kaldırılmıştır. Anayasanın kabul 
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edilmesi tarihsel bakımdan büyük bir haber olmakla büyük bir sorumluluğu sergiledi de diyebiliriz. İşte 

bu kabul edilmiş anayasa genel olarak batı demokrasisine dayalıdır. Bu yüzden de batı prensiplerini de 

bize getirmektedir. Milli bağımsızlığını elde etmesiyle Kırgızistan kendi milli değerlerini ve bilincini 

içeren ulusal sembolleri de kabul etti. 3 Mart 1992’de Kırgız Parlamentosu’nun 8.genel toplantısıyla 

Kırgız Cumhuriyetinin Devlet Bayrağı kabul edilerek, 5 Mart tarihinde özel tören ile Beyaz Saray’ın 

üzerine asıld.Yazarlar: E. Aydarbekov, B.Cayçıbekov S.İptarov, C.Mataev, M. Sydykov. Bayrağın 

tümünün kırmızı renkte olması cessurluk ile cesareti, nur ile çevirilmiş olan güneş barış ile zenginliği, 

tündük (Kırgız çadırının ağaçtan yapılmış olan en üst tarafında yer alan yuvarlak şeklindeki dumanı 

dışarıya çıkarmak için ayırdığı bölüm) ise vatanı, geniş anlamdaki dünyayı ve evreni anlatır. Milli ruh, 

bir yandan akıl ve mantıkla anlatmak mümkün olmayan, mucize olayların çerçevesinde yer alan gizemli 

bir fenomen. Ruhsal bir fenomen veya nominal anlamda olarak nesilden nesile miras olarak aktarılamaz, 

ama insanların bilincinde yer alan ve halkın birliğini yansıtan en değerli bir kuvvettir. Milli ruhun tarih 

dönemlerinde saklı olarak kalması, o halkın bu dünyada kendisini net bir şekilde göstermesiyle anlatılır. 

Demek ki, milli ruh, çok değerli bir varlıktır. O tarihsel gelişim sürecinde kendisinin yüksek ve düşük 

seviyesini altını çizerek belirtmektedir. Eğer gelişim süreci yüksek ise halkın başarısıyla anlaşılır. Eğer 

düşük ise halkın dağılmasına neden olur. Milli ve kültürel ruh o milletim kimliğini yansıtır. Onun 

herhangi bir kriz yaşaması toplum için tehlikelidir. Onun yeniden yapılanması çok zamanı çok zaman 

ister, nesillerin değişmesini talep eder. Bir milletin ya da bir toplumun kültürü kendisinin istediği 

zamana, daha doğrusu geçmişteki ya da şimdiki zaman geleneğine inanır. Bireyin veya bir milletin kendi 

kültüründen ürkmesi, o milletin kültürünün gelişmesine tehlike yaratır. 

Günümüzde dünya sahnesinde eşsiz kültür değil aksine sivil toplum ve masmedya 

bulunmaktadır. Kitlelerin ayaklanması birçok değerlerin kaybına yol açmıştır. Başka bir deyişle 

kültürümüz kriz durumunu yaşıyor. Kültür yüksek bir ruh değil, basit bir günlük hayatın günlük 

kullanımındaki bir eşya olarak görğlmektedir. Bunun gibi olaylar ayrıca XX yüzyılın çerçevesinde yer 

aldı dememiz doğru olur. Dolayısıyla da kültürün tüm dünyaya olan etkisinin güçlülüğünü ve onun 

önemini görebiliriz. Bir yandan kültür, büyük bir güçtür, öte yandan ise büyük bir sorumluluktur. Eğer 

onun değerini bilmezsek o büyük bir trajediye neden olabilir. İnsanoğlu kendi tarihinde ne kadar deviri 

yaşadıysa da çeşitli dönemin çağrılarına cevap vererek kendi kimliğini kaybetmeden bugüne kadar 

ulaşmış ve hala yaşamakta olan milletleri görebiliriz. Onların kimliğinin korunması onların kendisine 

bağlıdır. Kendilerine aktarılmış olan mirası kutsal görerek, onu korumakla her zaman nesilden nesile 

aktardıklarından dolayı kimliği korunmuştur. Kutsal miraslardan birisi de tarihtir. Her millet, kendi 

hayatını sürdürmek için ve geleceğe olan yönünü bulmak için mutlaka geçmişe yani kendi tarihine bir 

bakar. Çünkü temel sinyaller oralarda bulunmaktadır. Geçmişte bir milletin arketibi vardır. Dolayısıyla 

da onların korulması bir sonraki nesil için soru olarak verilir. Sosyo kültürel gerçeklikte Kırgızistan 

bağımsızlığını edindiğinin yirmi yedinci yılını doldurmaktadır. Bu bakımdan Kırgızistan kendi ulusal 

yüzünü, milli kimliğini kendisi hangi şekilde görüyor ve ikinci, üçüncü taraf daha doğrusu komşu ülkeler 

ve yurtdışı araştırmacıların bu konuya nasıl bir yaklaşımda bulundukları tamamen başka bir konudur. 
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Milli kimlik bir ülkenin bağımsızlığı yeni elde etme sürecinde büyük bir rol oynar. Orta Asya 

bölgelerinde bir sürü yeni ve bağımsız ülkelerin yapılandırılmasında. Batı araştırmacı ve bilim adamları 

o ülkeleri veya tüm bölgeyi analize etmeye çalışmışlardır. Kırgızistan’ın günümüzde kendi kimliğini 

tekrardan tanımasındaki mekanizmaların o kadar da kolay değil, yani karmaşık olduğunu toplumdaki 

olup biten olaylar göstermekteler. Kırgızistan’ın kendi bağımsızlığını elde etmesi, demokratik yapıya 

ve piyasa ilişkilerine geçmesi sovyetler toplumlarının hayatının tüm alanlarına büyük değişiklikleri 

uyguladı. Onunla birlikte Kırgızistan’da da birçok ciddi sorunlar da ortaya çıktı. Kırgız milli devletinin 

yapılanmasındaki temel konular olarak aşağıdakiler sıralanabilmektedirler. 

İlk konu olarak Sovyetler Birliğinin uyguladığı siyaset temelinde milli değerlerin araştırılması 

için izin verilmemiştir. Sovyetler dönemindeki kalıplanmış olan halk bilinci ortak mülkiyet, devlet 

üstünlüğünü ve ikili kültür olmuştur. “Sovyet insanı” diye bir kavram çok etkili olarak, onun temelinde 

ideolojik kriterler öne çıkarak ulusal bilinç bilinmedik hale uğramaktadır. Bunula birlikte onun olumsuz 

etkileri milli geleneklerin ve milli mentalitenin unutulmasını, çeşitli bahanelerle denk gelirse de 

gelmezse de ortak sosyal değerlerin zorla uygulanmasını da ekleyebiliriz. Neticede kendi milli 

kültüründen iğrenen, kendi milli kimliğini temsil etmekten utanan ve onu söylemekten korkunç duygusu 

yaşayan mankurtları ortaya çıkardı. İkinci konu olarak bu dünyada günümüzde kendi hukümetini 

sürdürmekte olan, onsuz hiç imkansız ve kaçıp kurtulamayacağımız küreselleşme sürecinin bulunmasını 

söyleyebiliriz. Teknolojinin çok hızla gelişmesi bu sürecin hızını arttırdı. Gerçekten de ülkelerin, 

onlardan kendi bağımsızlığını yeni elde etmiş olan ülkelerin en önemli konusu olarak küreselleşme 

sürecinde kendi milli kimliğini bulmak tespit etmek ve savunmaktır.  

Ulusal anayasa milletin geçmiş tarihini temele alarak, o milletin ruhunu ve hayatını 

yansıtmalıydı. Çünkü yabancı bir ülkenin tarihi, milli ruhu ve kültürü Kırgız halkı için uygun değildir. 

Yeni yazılmış olan anayasa kör gibi batının taklidini yapmakla, zamanın geçmesiyle halk arasındaki 

mevcut durumu zorlaştırdı. Bu sorun da hala, günümüzde de devam etmektedir.  

Bağımsızlığı elde etmemizden itibaren ulusal bilincin ulusal düzeyden kabilelik düzeye 

geçmesiyle bölünme ayrılmalar ortaya çıkarak “biz yada onlar” kültürel arhetibi kabilelik düzeyde 

kendini gösterdi. Bunun nedeniyle ülkede istikrarsız bir durum yerleşti. Dolayısıyla da milletin kimlik 

konusu devlet düzeyinde ele alınması gerekiyor. Bir ülke olarak kendimizi tanıma sürecinde kültüre 

dayanamazsak birçok yanlışlıklara uğrayacağımız tam net bir gerçektir.  

Kendi kimliğini arama sürecinde olan bağımsız Kırgız devletinin sosyal, siyasi, kültürel ve 

ekonomik durumu da küreselleşme devirinde dünyadaki çeşitli çağrılara verdiği cevabı ve ona gösterdiği 

tepkisi de objektif şekilde bir yönle gidemediği durumuna gelmektedir. Tarihin uzattığı çağrılara Kırgız 

toplumu kendisinin tüm alanlarının kriz durumuna denk gelmesiyle cevap vermektedir. Ne yazık ki, bu 

eğilim sosyal gerçeklik skor tablosunda net bir onayın var olmasıyla tasdih edilmektedir.  

Yukarıda söz ettiğimiz gibi milli kimlik sorunları daha da günceldir. Onlar yeniden kalkınmaya 

başlayan Kırgız Cunhuriyetinin gelişmesi için temel altyapıdır. Günümüzde her zaman değişikliklere 

uğrayan toplumu inceleyerek, onun gelişme yönünü belirleme ve tespit etme insanlığın büyük 
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sorunlarından biridir. Kırgız halkı ıkı bin yıllık bir geçmişinde kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını bir 

kaç defa kaybetmesine rağmen bağımsızlığı yeniden elde ederek tüm nesillerin insan gurur duyacak 

kültürünü, dilini, dinini ve milli kimliğini kaybetmeden günümüze kadar ulaştırdı. Son yıllarda 

bağımsızlığın yeni koşulları ortaya çıktı. Ona göre Kırgızistan’ın görevi, milli kimliğini kaybetmeden 

öne gitmektir.  

Aile her dönemin düşünürlerinin ve araştırmacılarının ilgisini çeken sorunlardan ve onlar aile 

hakkında bir çok kendi düşüncelerini da söylemişlerdir. Aile kavramının bir çok tanımı var. Her tanım 

tarihi dönemlere, etnik, sosyal ve siyasi koşullara ve bunula beraber araştırmanın amacına bağlıdır.  

İnsanlık yaşadığı sürede ailesiz bir dönemi geçirmedi. Ailenin ortaya çıkma nedenlerini her 

bilim dalı kendi yöntemine göre açıklar. Kurani Kerimde ve Biblaya’da ilk olarak yaşayan Peder Adam 

ve Havva anne aile tarihindeki ilk oluşan doğa kanunu olarak belirlenmektedir. Başka bir en önemli 

faktör olarak insanların beraber olma içgüdüsü söylenmektedir. Türklerin büyük lideri M.K. Atatürk 

Türklerin geleceğini aydınlatan ilk toplumsal altyapının olduğunu belirleyerek bu konunun anlamı 

ulusal düzeydeki ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir.  

Alatoo’lu ak kalpak giyen Kırgızların sosyal hayatının önemli temeli olan aile sisteminin kendi 

gelişme tarihi vardır. Bir Kırgız ailesinin kararlılığın, hangi düzeyde, hangi faktörlerin temelinde 

oluşturduğu karakterinin özelliğini günümüzdeki geosiyasi düzeyde araştırma talebe uygundur. Çünkü 

milli kimlik sorununu çözmede söz ettiğimiz kavram çok önemli role sahiptir. Bununla birlikte aile 

küreselleşme süreçinde, başka etkilerden koruma mekanizmasının düzeyini arttırıcı özelliğe sahiptir. 

Araştırmamızın amaçlarını ve görevlerini gerçekleştirirken aşağıdaki sonuçlara ulaştığımızın 

altını çizerek belirtmek istiyoruz. 

XX. XXI. Asırın en güncel sorunlarının biri kendini belirtme süreçi milletin asırlar boyu devam 

eden ‘biz kimiz?’ sorusu şimdiki küreselleşme zamanında yeni görüntülere sahip oldu ve yeni sonuçları 

oluşturması tarihi dönemin çağrıları ile belirlenerek cevapların çeşitli biçimlerinde görülmektedir. Milli 

kimlik karışık, dinamik bir fenomen olarak ekonomi, sosyal, siyasi, kültürel değişikliklere uğramaktadır. 

Günümüzdeki geosiyasi durumda milli kimliği tespit etme süreçi sadece az sayıdaki toplumların değil, 

büyük ülkelerin de önemli sorunudur. Ulusal tarih, milli dil ve ulusal mentalite kavramları ile milletin 

kimliği tespit edilir.  

Milli kimlik sadece şimdiki durum ile tespit edilemez. O geçmişteki tarihi, mirası ile tespit edilir. 

Kırgızlar tarihte uzun zamanı arkasına bırakarak çuvalını zengin bir kültür, ulusal değerler ile doldurarak 

onu bir sonraki nesillere miras olarak bıraktığı Kırgızların büyüklüğünü gösterir. Kırgızlar, Türk 

Halklarından biri ve tarihte millet olarak gelişmesi, dili bize Orhun Enisay yazıtlarında yazılmış bilgiler 

ile ulaştı.Bununla birlikte ortaçağda yaşayan büyük Türk düşünürleri Cusup Balasagun’un ‘Kutadgu 

Bilik’, Mahmud Kaşkari’nin ‘Divani Lugat Türk ’ adlı eserleri Türk halkları için çok değerli bir 

zenginliktir.  

Milli kimlik bizim için milli kültürümüz, milli dilimiz, ulusal tarihimiz, mentalitemiz, 

bilinçaltımız, ulusal ideolojimiz, geleceğe yönelik adımlarımız, bizim hürriyetimiz, bağımsızlığımız, 
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bizim kimliğimiz, bizim büyük tarihi şahıslarımız, bir bütünlük olarak bakarsak bizim millet olarak var 

olmamızdır.  

Kırgızlar göçebe halktır. Göçebe sözlüğü sadece yazın yaylaya, kışın köye taşınarak yaşama 

tarzı değil, burada derin felsefe, ulusal medeniyetin kaynağı var olduğunu tespit etmektedir. Bununla 

birlikte Kırgızların ulusal özelliklerinin arasında ‘Yedi Baba’ ‘Sancıra’ sısnıflandırmaları büyük bir 

önem taşır. Kırgızlarda milletin soyu, kimliği nereden geldiği onun soyu ile tespit edilirdi. Bu fenomen 

tarihi bellek, sadece kendisi için değil, ataları ve gelecek nesiller için de büyük bir sorumluluktur. 

Soyunu bilmediği zaman Kırgız gençi ‘soysuz’, ‘mankurt’ olarak adlandırılır ve utançlı bir duruma 

düşerdi.  

Kırgızların büyük ‘Manas’ destanı, beraberliği gösteren varlıktır. ‘Manas’ destanı Kırgızların 

bilinçaltını, zengin kültürünü, sosyal hayatı gösteren, millet olarak yaşamanın kaynağı, gerçek fikirlere 

zengin bir ulusal değerdir. Şimdiki Kırgızistan’ın toplumsal hayatındaki küreselleşme ya da batılılaşma 

süreçi kültürel, siyasi ve ekenomik değişikliklere uğrattı. Bununla birlikte bağımsız bir devlet olduktan 

sonra Kırgızistan’ın şimdiki durumunun dinamiği, Orta Asya’daki diğer ülkeler gibi batılılaşmanın 

tesirinde kendi kültürünün, dilinin, ahlakının ununtulmaması, Kırgızlar için önemli sorun olarak 

değerlendirildi ve krizden kurtulma yönteminin çeşitleri belirlenmektedir. Günümüzde Kırgızistan’da 

sosyal siyasi, ekonomik, kültürel alanda ve toplumun hayatında çok değişiklikler oldu. Bu değişiklikler 

milletin kimliğini belirten nedenlerin, değerlerin değişmesiyle düzeltilmektedir. Küreselleşmenin 

sonucunda zamanında Sovyet Birliğine üye olan toplumlarda çözülmesi gereken bir çok sorunlar ortaya 

çıktı. Onlar: kitle kültürün sahneye çıkması, dini radikalliğin gelişmesi, göçmenlik sorunlar sürecinin 

gelişmesi vs. Böylece kriz durumundan kurtulma Kırgız milletinin çözmesi gereken en önemli 

sorunlarından biridir.  

Bağımsız Kırgız toplumunun milli kimlik krizi sadece bir Kırgızı düşündüren sorun değil. Bu 

sorunun çözülmesi toplumun en temel hücresi olan aileye bağlı olduğundan dolayı ilk olarak milletin 

kriterlerinde başlayarak devlet dili, ulusal değerler ile eğitme sorumluluğu anne ve babaya özellikle 

anneye verilmiştir. Bu konuya uygun Kırgızlarda ‘Yuvadan neyi görürse, hayatta onu yapar’, ‘Süt ile 

oluşan huy kemik ile gider’ gibi atasözleri de bulunmaktadır.  
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BİLGELER YURDU ANADOLU’NUN RUH KÖKLERİ VE MAYASI 

Mehmet ÖNAL1 

Abstract 

 

Since ancient times, Anatolia has represented a different geography and a different way of life to see 

the reasons for this and many curious writers, philosophers and philosophers have been put to research. 

When we look at the Turkish Islamic civilization that has ruled this peninsula for almost 1000 years, 

this difference is much clearer and more effective. Anatolia, which we will present in a snap, has been 

a sage dormitory that educates many exemplary scientists, writers, Sufis, scientists and folk sage such 

as Yunus Emre, Mevlana, Al Jazei, Nasrettin Hodja, Hacı Bektaş Veli and Fuzuli. Today, there are 

many curious writers, thinkers and researchers who ask what is behind the colourful, deep and effective 

human rearing potential of Anatolia and make this issue the subject of research and investigation. In 

this context, the Anatolian Culture of Hilmi Ziya Ülken, the Anatolian Yeast of Yalçın Koç and the 

Anatolian Spirit of Mahmud Erol Kılıç are among the most recent examples. In this literature study, 

which will be carried out by comparison method; I will try to reveal the roots and yeast which are 

effective in the formation of Turkish Islamic wisdom and shaping the Anatolian spirit. This study will 

also serve as an answer to the writings that ignore or try to negate the Anatolian geography and the 

Turkish-Islamic civilization built in it. 

Keywords: Anatolian yeast, Anatolian culture, Anatolian spirit, Anatolian wisdom. 

 

Giriş 

İlk çağlardan günümüze, Anadolu’nun farklı bir coğrafya ve farklı bir hayat tarzını temsil 

ettiğini görüp bunun sebeplerini araştırmaya koyulan çok sayıda meraklı yazar, filozof ve düşünür 

olmuştur. Neredeyse 1000 yıllık bir süredir bu yarımadaya hükmeden Türk İslam medeniyeti açısından 

baktığımızda, bu farklılık çok daha net ve etkilidir. Bir çırpıda sunacağımız, Yunus Emre, Mevlana, El 

Cezerî, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evren, Nasrettin Hoca, Fuzuli gibi çok sayıda örnek ilim adamı, 

edebiyatçı, mutasavvıf, bilim adamı ve halk bilgesi yetiştiren Anadolu tam anlamıyla bir bilgeler yurdu 

olmuştur. İbn Hazm: “Halk bilgeliği ile ilgili şunları söylüyor: Halk yığınları arasında –az da olsa- öyle 

kimseler gördüm ki bunla, kendini beğenmiş âlimleri ve filozofları dahi geride bırakacak derecede 

makul, dengeli ve tertemiz ahlaki bir hayat yaşıyorlar.” (2015:65) Bugün de Anadolu’nun bu renkli, 

derin ve etkili insan yetiştirme potansiyelinin arkasında neler olduğunu soran ve bu meseleyi araştırma 

ve inceleme konusu yapan çok sayıda meraklı yazar, düşünür ve araştırmacı mevcuttur. Bu minvalde, 

Hilmi Ziya Ülken’in Anadolu Kültürü, Yalçın Koç’un Anadolu Mayası ve Mahmud Erol Kılıç’ın 

Anadolu Ruhu adlı çalışmalar hemen akla gelen en son örneklerdendir. Karşılaştırma yöntemiyle 

sürdürülecek olan bu literatür çalışmasında, Türk İslam bilgeliğinin oluşmasında ve kendi nevi şahsına 

münhasır Anadolu ruhunun şekillenmesinde etkili olan köklerinin ve mayasının ne olduğunu ortaya 

koymaya çalışacağım. Bu çalışma aynı zamanda, Anadolu coğrafyasını ve onda inşa edilen Türk İslam 

Medeniyetini, yok sayan ya da önemsizleştirmeye çalışan yazılara da bir cevap niteliğinde olacaktır.  

I. Anadolu 

İlkçağda, bugün “Anadolu” diye bilinen yarımada Latincede “Güneşin doğduğu yer” anlamında 

Anatolia olarak adlandırılmaktaydı. Çünkü Ege Adalarında yaşayanlar sabahleyin yüzlerini Doğu’ya 

doğru döndüklerinde güneşin anakaradan, yani Anadolu Yarımadasından doğduğunu görüyorlardı. 
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(Kılıç, 2016:121) Elmar Schwertheim, Antikçağda Anadolu adlı kitabında Anadolu denen yarımadanın 

tarihi kaynaklarda daha çok Latince Asia Minor (Küçük Asya) olarak bilindiğini ve sınırlarının ilk kez 

MS 5. yüzyılda Hıristiyan tarihçi ve rahip Paulus Orosius (d. 375) tarafından çizildiğini belirtmektedir. 

(1985: 26) O, putperestlere karşı yazdığı Yedi Tarih Kitabı’nın birincisinde antik dünyayı anlatırken 

Anadolu hakkında şöyle der: "Asya toprağının, daha doğrusu, Küçük Asya'nın, Kapadokya ve Suriye'ye 

uzanan doğu bölümü dışında, her tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, Batısında Marmara 

Denizi ile Ege Denizi, Güneyinde Akdeniz bulunur.” (2: 26) ."  

Bugün bizim Anatolia terimi yerine Türkçede ses benzerliğinden yararlanarak koyduğumuz 

“Anadolu” terimi bu coğrafyayı anlatmak için zekice bulunmuş bir adlandırmadır. Bunu ilkin Anadolu 

coğrafyasının büyük bir kısmının hakimi olan Danişmendiler kendilerini “Anadolu Maliki” olarak 

tanıtmak için kullanmışlardır. Fakat “Anadolu” çoğu düşünürün gözünde sadece coğrafi bir kara parçası 

değil aynı zamanda milli birlik ve beraberliği de ifade eden sosyokültürel bir adlandırmadır. Hilmi Ziya 

Ülken (1901-1974) Yalçın Koç ve Mahmud Erol Kılıç Anadolu’yu, sadece Anadolu Yarımadası, yani 

bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ile sınırlı saymayarak, bu yarımadayı da içine alan 

daha geniş bir bölgenin adı olarak sunmakta hemfikirdirler. Bunlardan Mahmut Erol Kılıç Anadolu’yu 

Osmanlı irfan coğrafyası açısından Misak-ı Milli sınırlarını aşan, Halep, Şam, Kuzey Irak, Tebriz, 

Nahcivan, Saraybosna ve Kırımı da içine alan geniş bir coğrafya olarak tanımlamaktadır. (Kılıç, 

2016:122)  

Anadolu’da, Thales, Anaksimenes, Anaksimandros, Anaksagoras, Herakleitos, Epiktetos, 

Diogenes, Lukianos, Ksenofanes, Aristoteles ve Klanthes gibi çok sayıda filozofun yetişmesi ister 

istemez bu coğrafyanın düşünür yetiştirmede etkili olduğu tezini güçlendirmektedir. Her ne kadar bu 

filozofların hepsi ömürlerini Anadolu’da geçirmemiş olsalar dahi onlardan çoğu bu yarımadada üretilen 

kültür atmosferi içinde yaşamışlardır. Antik Yunan Felsefesini ortaya koyan, Batı Anadolu ile Ege 

Adalarında yaşayan bu filozofların felsefe ürünleri, yapılan ticaret, deniz yolculukları, demokratik ortam 

ve tesadüflerin bir bileşimi olarak düşünülür. Burada ister istemez son yıllarda öne çıkan bir felsefe dalı 

Geophlosophy (Coğrafya Felsefesi) akla gelmektedir.  

Fransız filozoflar Gilles Deleuze (1925-1995) ile psikanalist Félix Guattari (1930-1992) 

tarafından ortaya atılan Coğrafya Felsefesi (Geophilosophy), alışılmış çizgisel tarih okumaları yerine 

disiplinler arası bir okuma ile hayatlar ve bu hayatların üzerine oturduğu ortamlar arasında güçlü bir bağ 

olduğu fikri üzerine kurulmuştur. Coğrafya felsefesi, coğrafyada temsil edilmeyen bazı unsurlar da 

dâhil, çok sayıda teorik ve pratik gelişmeyi ön plana çıkarır. Nitekim coğrafyaya zihniyetin kendisinden 

daha fazla bir değer ve belirleyicilik atfedilir ya da bu zihniyet coğrafya ile ilişkilendirilir. Burada 

“yaratıcı coğrafya” ifadesi belirleyicidir. İslam dünyasında İbn Haldun’un ampirist bir yaklaşımla beş 

duyunun çok önemli olduğunu vurgulaması ve insanların tarih, kültür ve hatta dinî tercihlerini bile 

iklimlere, coğrafyaya ve geçimlik durumlarına öncelik vererek açıklaması (2004, C. I, 124) ve kısaca 

coğrafyayı kader olarak görmesi bu felsefeyi desteklediğini göstermektedir. 
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Elmar Schwertheim’e göre Ön Asya ve Uzakdoğu'nun yüksek kültürleriyle Batı'da gelişen 

kültürler arasında daima bir köprü vazifesi görmüş olan Anadolu’nun tarihi, antikçağdan beri bölgenin 

jeopolitik konumu tarafından belirlenmiştir. Onun tarihteki büyük önemi, bu bölgede kültürel ve etnik 

etkileşimlerin hiçbir dönemde engellenmemiş olmasıyla açıklanabilir. Yunanistan ve Roma'nın, 

Mezopotamya ve İran-Hint bölgeleriyle tarihi ve kültürel bağları hiçbir zaman Anadolu’nun aracı rolü 

dikkate alınmadan hakkıyla incelenip anlaşılamaz. Schwertheim’e göre, Anadolu’da gördüğümüz tarihi 

fenomenleri çok kültürlü, kozmopolit veya evrensel olarak tanımlayabiliriz fakat bu fenomenlere 

bakarak bir Anadolulu tipinin ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Bu yüzden, ona göre, Anadolu’nun kendine 

has belirli bir kimliği de oluşmamıştır. (2009: 7)  

Schwertheim’ın burada çarçabuk ulaştığı sonucun, en azından Anadolu’da başlangıç yapan 

Antik felsefe ve bilimin doğuşu ile 11. yüzyıldan sonra bu yarımadayı yurt edinen Türk İslam 

Medeniyeti açısından kabul edilemez bir görüştür. Hatta Anadolu hâlihazırda kimlik sahibi bir Türk 

İslam Medeniyeti diyarıdır. Yazarın burada Anadolu’ya biçtiği değer de ne yazık ki bir köprü olma, 

kültürel akışa mani olmama ve medeniyetler arasında aracılık yapma ile sınırlıdır. O halde ona göre 

Anadolu gerçek anlamda varlığı ve orijinalitesi olmayan bir geçiş coğrafyasıdır. Aslında elinizde 

tuttuğunuz bu çalışmamızın yapılış gayelerinden biri de bu tür iddianın tutarsızlığını ortaya koymaktır.  

II. Anadolu Bilgeliği 

Bilgelik dendiğinde, hayata ve olaylara bir bütün olarak bakma, varlıklar ve olaylar arasındaki 

bağ ve ilişkileri dikkate alarak düşünme, konuşma ve eyleme gibi daha çok pratik hayat felsefeleri ya 

da öğretileri akla gelmektedir. Bu yönüyle felsefeye öncülük eden ve bilgelik arayışı veya bilgelik 

aşkıyla yola düşenlere philosophos (filozof) denmesini sağlayan bilgelik adeta bütün bilme ve eyleme 

etkinliklerinin kökünü temsil etmektedir. Bilgeliğin olmadığı bir yerde, ne amaç, ne düşünce ne da 

eylem bütünlüğü gerçekleşemeyeceği için her alanda bir kaos ve çatışma hüküm sürebilir. Bu yüzden, 

pek çok millette olduğu gibi, Türklerde de bilgelik özellikle yönetenler açısından mutlaka bulunması 

gereken birkaç sıfattan biridir. Hem Uygur hem de Karamanlıların metinlerinde hükümdarda bulunması 

gereken, alplık, cesaret ve bilgelik sırası ile sayılmaktadır. Fakat bu erdemlerin teorik değil de pratikte 

işe yaraması çok önemlidir. Bu yüzden yönetici, han ya da hakan aynı zamanda hizmet ehli olmalıdır. 

Dirlik halkı doyurmak, çıplakları giydirmek, azı çoğaltmak ve böylece dirlik ve düzeni sağlamak 

durumundadır. Bu ibareler Türklere ait pek çok destanda nakarat şeklinde mutlaka yer almaktadır. Bu 

kadar önemlidir. (Niyazi, 2007:67)  

Müslüman Anadolu’da ise bilgelik  sadece yöneticilerin değil ilim ihlinin ve sivil hizmetler 

sunan zümrelerin sahip olduğu bir sıfata dönüşmüştür. Bu bilgeler Müslümanları, İslam inanç 

esaslarının odağında yer alan tevhit düşüncesine ulaştırmıştır. Bunun yanında, Kur’an’da öz ve kısa 

olarak verilen bilgiler Peygamberin örnekliğinde açılmakta ve uygulama şekli kazanmaktaydı. Bu 

uygulamaların ana ilkelerini Hz. Muhammet’in biyografisi ve İslam’ın ilk dönemindeki dört büyük 

halifenin uygulamaları ile birlikte düşünür isek peygamberin dindeki otoritesinin sınırlarını da ana 

hatlarıyla ortaya koymuş oluruz. (Önal, 2008: 23) İşte bu Anadolu diyarında Müslüman Türkler 
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peygamber olarak inandıkları Hz. Muhammedin kişiliğinden yansıyan örnekliğe tabi oldukları için de 

insan gerçekliğinden kopmamış ve daha gerçekçi bir dünya ve hayat anlayışı kazanmışlardır.  

Böylece bu yaşanan örnekliğe ve rehberliğe bağlı oldukları için bir hayat bütünlüğüne göre 

şekillenmiş olan bilgelik anlayışına sahip olmuşlardır. Önce Anadolu’da fütüvvet teşkilatı olarak 

kurulan ilk Müslüman öncülerin temel vasıfları, gençlik, yiğitlik, mertlik, diğerkâmlık ve cömertlik 

olarak sayılmaktadır (Sarıkaya, 2002: 27). Bunlar daha sonra Ahiliğe ve en son olarak da özellikle 

Ahmet Yesevi’nin eğitip Anadolu’ya gönderdiği gönül hocalarının rehberliği ile tekke ve zaviyelerde 

topluma hizmet sunan gönüllülere dönüşeceklerdir.  Bu şekilde oluşan tasavvuf geleneğinin hoşgörü ve 

tahammül kültürünü temsil eden bu tasavvuf ve medrese birlikteliğinin sonunda yukarıda bir kısmının 

ismini zikrettiğimiz çok sayıda Anadolu bilgesi yetişmiştir.  

Kısacası Anadolu bilgelerinin varlığı, eşyaya, kâinata, topluma ve her şeyden çok zihinlere bir 

düzen ve intizam vermiştir ki bu zaten bilgeliğin en nihai amacıdır. Bugün disiplinler üstü ya da 

disiplinler arası çalışmalarla hedeflenen, bütün bilgi dallarının bileşiminden oluşan bir tutum ve anlayışı 

temsil eden bilgelik Anadolu insanının bir millete dönüşmesi ve bir ruh kazanmasında çok etkili olan 

bir düşünme ve yaşama geleneğidir. Bu geleneğin başka coğrafyalardan en önemli farkı toplumun 

hemen hemen her katmanına yayılması ve sürdürülebilir bir kültüre dönüşmesidir (Önal, 2017: 89-90). 

Anadolu’nun coğrafyası, iklimi ve hepsinden önemlisi jeopolitik konumu onda ilkçağlarda 

yetiştirdiği filozoflara karşılık Türk İslam diyarı olduktan sonra da ağırlıklı olarak Müslüman bilgelerin 

yetişmesi ile sonuçlanacaktır. Tabi ki 11. asırdan sonra Anadolu yarımadasına yerleşen Müslümanlar 

belki de tarihin göreceği en güçlü hümanist düşünce geleneğinin burada oluşmasını tahammül ve 

hoşgörü geleneğinin bu toraklarda kalıcı olarak yerleşmesini sağlamıştır. Bu yüzden Anadolu Türk 

İslam bilgeliği aynı zamanda Anadolu hümanizmi olarak da okunabilir ki bu Batı’da özellikle, Antik 

Yunan Sofistlerinde, Rönesans Döneminde ve 18. yüzyıl Avrupa Aydınlanmasında tekrar tekrar görünür 

olan, çoğunlukla Tanrı-insan karşıtlığından beslenen Batı hümanizmden çok farklıdır. Bu bilgelik 

geleneğinin ürettiği hümanist anlayışta, insanın kendi kendisi de dâhil, Tanrı, toplum ve tabiat ile mutlak 

anlamda bir barış ve bütünlük içindedir. İşte bu Anadolu bilgeliğinin dikkat çektiği en önemli hususiyeti 

bu geleneğin niçin başka bir yerde değil Anadolu’da hayat bulmuştur sorusunda farklı cevaplar 

verilmiştir. Şimdi bu cevaplardan önemli olan birkaçına bakalım. 

III. Özlerin Sentezi Anadolu 

Hilmi Ziya Ülken ise Anadolu Türk kimliğinin kaynaklarını araştırmak için yazdığı yazıların 

toplamından oluşan Anadolu Kültürü Üzerine Makaleler adlı yazılarında, bu coğrafya üzerinde kurulan 

toplumsal yapıyı millet olma müktesebatı ile açıklamaya çalışmıştır. Ülken Anadolu’yu kastederek, 

onda Orta Asya’dan gelen Türklerin binlerce yıl edindikleri kazanım ve birikimlerini, İran üzerinden 

Anadolu’ya geçerken yolda edindiklerini, bu yeni yurtları olan Anadolu’ya geldiklerinde orada binlerce 

yılda oluşmuş olarak hazır buldukları kültürden sağladıkları zengin özleri birleştirip nasıl yeni bir öz ve 

yeni bir kimlik yaratıldığını açıklamaya çalışmıştır. Bu yazıları onun Anadolu ve Anadoluculuk üzerine 

yaptığı çalışmaların ürünü olup bir nevi coğrafya felsefesi yani Geophilosophidır. Onun savunduğu bu 
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görüşler, hem Anadolu’nun sadece taş ve topraktan oluşan bir coğrafya veya geçiş güzergâhı üzerinde 

kurulan bir köprü olmadığını hem de millet olmanın nasıl gerçekleştiğini açıklaması bakımından Elmar 

Schwertheim gibi Anadolu’yu över gibi yapıp önemsizleştirmeye çalışanlara ciddi bir cevaptır. Ancak 

Hilmi Ziya Ülken’in Anadolu medeniyetini özlerin sentezi olarak görmesi eleştiriye konu olacaktır. 

IV. Bir Pota Olarak Anadolu 

Mahmud Erol Kılıç ise Anadolu’yu bir pota olarak görmüş ve bilgeler başta olmak üzere İslam 

coğrafyasından, hatta Hıristiyan cemaatinden çok sayıda kimsenin bilinçli olarak bu potaya aktığını 

belirtmiştir. Ona göre bu potada erimek için Horasan Erenleri Orta Asya’dan,  Afrikalı dervişler Kuzey 

Afrika’dan, Abdullah el-Bosnevî i gibi âlimler Bosna’dan, Muhyiddîn İbn Arabî gibi mutasavvıflar 

Endülüs’ten, Niyazî Mısrî gibi şair mistikler Mısır’dan, Mevlana gibi büyük şahsiyetler Belh’den 

bilinçli olarak akıp gelmişler ve Anadolu’yu zenginleştirmişlerdir. Yani Kılıç’a göre, barış ve huzur 

coğrafyası olan ve çok güçlü bir tahammül kültürüne ve hoşgörü ortamına sahip olan Anadolu’ya bu 

göçler bilinçsizce yapılmış değildi. Nitekim İbn Arabî Mısır’da ulema tarafından öldürülmekten son 

anda kurtulmuş iken Anadolu’da bizzat Sultan tarafından şehir dışında karşılanmış ve ilim adamları ve 

halk tarafından büyük bir coşku ile misafir edilmiştir. Öyle ki bu misafirperverliğin bir sonucu olarak 

İbn Arabî Malatya’da tam 10 yıl kalmıştır. Bu yolla o hem Anadolu irfanından yararlanmış hem de ona 

kendi tefekkür ve irfanını katmıştır. Şüphesiz, İbn Arabî’yi Endülüs’ten, Mevlana’yı Belh’ten, Niyazî 

Mısrî’yi Mısırdan, el-Bosnevî’yi Bosna’dan Anadolu’ya çeken ve onları burada tutan bir Anadolu Ruhu 

vardı. Çünkü bilgeler bilgi saçmak için sürekli geziyor ve ancak iltifat havzaları bulunca da ya orada 

uzun yıllar kalıyor ya da tamamen yerleşip ölene kadar yaşıyorlardı. Kılıç’a göre, irfan nazlı bir gelin 

gibi iltifat edildiği yere meyleder ancak iltifat edilmediği yerden de kaçar. (Kılıç, 2016: 123-25) Kılıç’ın 

burada pota olarak gördüğü Anadolu hoşgörü ve tahammül kültürünün çekiciliğini ve kültür ve 

medeniyetin zenginliğini garanti eden bir unsur olarak sunulması açısından çok kıymetlidir ancak yine 

de Anadolu ruhunu farklı kılan asıl unsurun ne olduğunu “pota” benzetmesi tam olarak izah 

edememektedir.  

Yukarıda adı geçen toplumun kurucu unsurları olan, bilge düşünür, filozof ve gönül erlerini 

Anadolu’ya çeken bir ruhun varlığı kesindir ancak bu ruh tam olarak nereden beslenmektedir? İşte 

burada bu sorunun da cevaplandırılması gerekmektedir.  Bu ruh hem kendine koşarak gelmeleri için 

ortamı hazırlamış hem de o ruhlarla kendi ruhunu besleyip büyütmüş gibi görünüyor. Kılıç’a göre 

Anadolu mayasının tuttuğunun en önemli göstergelerinin biri bu bilgelerin Anadolu’yu yurt edinmeleri, 

ikincisi ise medrese ve tekkenin bir bütünün parçaları olarak birbirini tamamlayan faaliyetler yürüterek, 

zahiri ve manevi ilimleri birleştirmiş olmalarıdır. Bu Anadolu ruhu üzerine kurulan Osmanlı’da, İslam, 

tasavvuf aracılığıyla medeniyet kuran bir üst yapı olarak, şiir, musiki, ebru, hat, tezhip gibi ince 

sanatların oluşmasına ve ibadetler de dâhil estetik zevklerin üretilmesine vesile olmuştur.  Kılıç burada 

İslam irfanının baskın olmasına rağmen diğer medeniyetlerin de etkilerinin söz konusu olduğunu 

belirtmekte haklıdır ancak medeniyetleri birer terkibin ürünü olarak görnesi ise doğru değildir.  
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V. Maya Sahibi Olan Anadolu  

Anadolu Mayası adlı eserin yazarı Yalçın Koç ise bu eseriyle çok yeni bir çığır açmış ve 

Anadolu insanının ve oluşturduğu milletin kendi nevi şahsına münhasır bir ruha sahip olduğunu ortaya 

koymak suretiyle kitabına ad olan Anadolu mayası fikrinin tutarlı bir savunucusu olmuştur. Ona göre 

Anadolu kimliğini oluşturan asıl unsur “saf bir kelâm” olup hiçbir unsurla karışıp kaynaşmamıştır. 

Koç’u Anadolu Mayası adıyla bir eseri yazmaya sevk eden asıl amil yerli ve yabancı yazarların Anadolu 

medeniyetini Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü ve bir sentez, Anadolu ruhunu da bir mozaik, ya 

da medeniyetler terkibi olarak gören yaklaşımlardır. Bunların yanında, Anadolu medeniyet ve kültürünü 

Antik Yunan felsefesi ve Anadolu’nun eski medeniyetleriyle ilişkilendiren anlayışlara karşı da çok ciddi 

bir eleştiri olduğu söylenebilir.   

Yalçın Koç’a göre, Müslüman Türk Milletinin Anadolu coğrafyasındaki varlığının ana dayanağı 

“Anadolu mayasıdır”. Bu maya sadece insanların değil cümle varlığın birliği ve kardeşliğidir. Bir şeyin 

mayalanması demek, ona gör,  bir birlik kazanması demektir. Maya asıl, öz ve cevherdir. Mayalanan 

şey terkip olmaktan çıkar tek bir şeye dönüşür. Bir şeyin maya tutması demek farklı unsurlardan olsa da 

o şeylerin hepsinin yeni bir şey olması demektir. Ancak Koç’a göre kültürün kazandırdığı zannedilen 

kimlik asli değildir, çünkü kültür öze ait değildir. Kültür öze ait olmadığı için de ancak dışsal olanda 

tezahür eder. Tarım, mutfak, dans ve yapı inşa tekniklerinin hiçbiri insanın asli kimliğine ait değildir. 

Bu yüzden Anadolu mayasını Anadolu kültürüne tahvil ederek kültür esaslı bir Anadolu müktesebatı 

çıkarmak ve bunu daha sonra Grek-Latin-Kilise diyarının ürettiği antropoloji ile çözmek mümkün 

değildir. Anadolu mayasına sahip ferdi birey Grek-Latin-Kilise diyarına mahsus hiçbir fikriyat ve hiçbir 

siyasi ideoloji ile ne anlaşabilir ne temellendirilebilir ne de savunulabilir. Anadolu Mayası kültür esaslı 

Anadolu Müktesebatı ile ikame edilemez. Anadolu mayasının sağladığı birlik herhangi bir yolla kültürel 

müktesebata ve kültürel mozaiğe indirgenemez. (2008: 66)  

Kültür görsel olan, ampirik amaçlı, dışsal koşullar manzumesi olduğu için mayayı kapsayıp 

aşamaz. Tam aksine maya kültürü aşar ve kapsar. Bu anlamda toprağı işlemek anlamına gelen kültürde 

kullanılan tohum da maya değildir çünkü tohum dönüşmez ve dönüştürmez, sadece çoğalır. Dönüştürme 

mayanın işidir. Mayalanma ise dönüşmenin gerçekleşmesidir. Tohum uygun şartta kendisi olur, çoğalır, 

o kadar. Maya, aynen yoğurt mayasının süte ya da farklı hayvanların sütlerine birlik kazandırdığı gibi, 

bir şeye ya da şeylere yeni bir form kazandırır ve bütünlük sağlar. İnsanlara çalınan maya ise yine sosyal 

anlamda bireye kimlik topluma da birlik kazandırır. Anadolu, Türklerin mayaladığı bir coğrafyadır. 

Ancak bu varlığın, biri içeride, diğeri dışarıda olmak üzere, iki düşmanı vardır. Bunlardan birincisi 

Vehhâbî1 damar, ikincisi ise Grek-Latin-Kilise diyarıdır.  

 
1Ortaya çıkışından günümüze kadar İslâm dünyasında çok yönlü ve geniş bir etkiye sahip dinî ve siyasî bir 

harekettir. Adını hareketin dinî yönünün temellerini atan Muhammed b. Abdülvehhâb’a nispetle almış, bu 

adlandırma akımın dışındaki dinî çevrelerde, ilmî ve siyasî sahalarda geniş kullanım alanı bulmuştur. Mensupları 

ise akımı Ehli Sünnet dairesinde kalan bir ıslah ve dinin aslına dönüşmesini hedefleyen bir ihya hareketi olarak 

gördüğünden Muvahhidûn (ehl-i tevhîd) veya izledikleri geleneksel dinî usule göre Ehl-i hadîs ya da Selefiyye 

diye anılmayı tercih etmiştir. Bunun yanında birçok İslâm ülkesinde, Vehhâbîlik’le doğrudan ilgileri olmadığı 
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Özün devamlılığı kültürel devamlılık anlamına gelmediği gibi, özlerin sentezi de kültürlerin 

sentezi olamaz. Özlerin sentezi kültürlerin birbirinden öğrendiği, patlıcan oturtma, mıhlama, lahmacun, 

bakla ezmesi, yayla çorbası gibi yemek veya müzikteki nota benzerlikleriyle ortaya çıkmaz. Asli kimlik 

senteze tabi olmadığı gibi değiştirilerek aktarmaya da tabi değildir. Kültür ise hem senteze uğrar hem 

de değiştirilerek aktarılabilir. Bazı şeyler birbirlerinden alarak, birbirlerine dönüşerek değil, sadece 

kendileri olarak doğar, aynen ışığın kendi kaynağının kendisi olması gibi. Nasıl ki altın suyu bir şeyi 

altın rengine büründürür ama altın yapmaz. Aynen onun gibi, kültür rengi değiştirir ama özü 

değiştirmez. (2008: 68-70)  

Yalçın Koç’a göre, Türklerin mayası Anadolu’yu özü itibariyle dönüştürmüş ve ona asli bir 

kimlik kazandırmıştır. Bu sebepten asli kimlik bir mozaik olamaz. Anadolu mayasının asli unsuru 

insandır. Bu sayede Anadolu, Grek-Roma, Bizans ve kurum olarak da kilisenin ülkesi olmaktan 

çıkmıştır. Anadolu mayasının sağladığı kimlik sayesinde Anadolu ferdi bireyi ve ondan oluşan birlik 

öznedir. Anadolu mayasına sahip insan ferdi bireydir, çünkü kimlik kazanmak demek bir şeyin kendisi 

olması demektir. Hâlbuki Grek-Latin-Kilise diyarında insan sadece rasyonalite ve idrak yetisine sahip 

yığınsal bireydir, ferdi birey değil. (2008:18) Çünkü bir insanın ferdi birey olması için asli kimliğe sahip 

olması gerekir. Bir insan kimlik sahibi değilse cevher de değildir. Özgürlük insanın kimliğine bitişiktir, 

sonradan ona verilmesi ya da tanınması söz konusu olamaz. Ferdi özgürlüğün esası gönüldür. Batıda ise 

gönle karşılık gelen bir sözcük bile yoktur.  

Maya asıl, esas ve öz olduğuna göre biz asli kimliğimizi ancak bu mayadan alırız. Pekiyi nedir 

maya? Maya “kelâm”dır. Pekiyi Anadolu mayası dediğimizde bu nasıl bir kelâmdır? Anadolu mayası 

Türkistan’dan gelen Kelâmdır, çünkü kelâm bir mahalle tabidir. Musa Peygambere gelen kelâmın geniş 

anlamda nefs mahalline tabi olması gibi. Türkistan’dan gelen bu kelâmın asli kaynağı Kadim ve 

Hatem’dir ve mahalli gönüldür. Kelâm inendir. İnen mutlak olan, sözün kendisi ise izafi olandır. Mutlak 

olan kelâm izafi olan söze sığmaz. İlimdeki kelâma gelince, onun sözü inene doğrudan bağlı olması 

cihetiyle mutlaktır. Bu sözü duyan veya okuyan cihetinden ise, izafidir. Öyleyse ne ilimdeki kelem, ne 

de ilimdeki kelâmın sözü tahkik ve ispat edilebilir. Bu ikisi yani ilimdeki kelâm ve ilimdeki kelâmın 

sözü maya için de aynen geçerlidir. Anadolu mayası ve Türkistan’dan gelen kelem için de aynı şartlar 

geçerlidir. Yani bunlar ne tahkik edilebilir ne de ispat.   

İnen ve Gelen açısından bir fark bulunmaz Peki kelâm ile maya arasında ne fark vardır? İnen 

mahall itibarıyla kelâm, iniş sebebi itibarıyla ise kelâmdır. Kelâm insana öz olmak için iner ve maya 

olarak gönüle çalınır. İşte Türkistan’dan gelen kelâm Anadolu’da gönle maya olmuştur. Bu kelâmın asli 

kaynağı Kadim ve Hatemdir. Kadim ve Hatem olan Kelâm’ın bir Yüce Eseri bir Yüce İnsan özünü yani 

Kelâmı gönülde Türkçe sözler ile meal, tercüme ve tefsire başvurmadan gönle söyler. Böylece 

 
halde ortak bazı görüşleri ve tutumları sebebiyle kimi gelenekçi ve modernist dinî gruplar ya da son yıllarda siyasal 

İslâm, radikalizm, dinî aşırılık veya terörle ilişkilendirilen çeşitli grup ve hareketler için de Vehhâbî adı uluslararası 

basın ve politik çevrelerde yaygınlık kazanmıştır. Çeçen bağımsızlık hareketiyle Orta Asya ülkelerindeki rejim 

karşıtı dinî-siyasî hareketler için bu ismin kullanılması söz konusu yanlış adlandırmanın göze çarpan örneklerinden 

biridir. (Mehmet Ali Büyükkara, Diyanet İslam Ansiklopedisi) 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

277 

 

Anadolu’daki gönüller mayalanır.  Bu yüzden Anadolu mayasının asli kaynağı Arabistan değil Kadim 

ve Hatemdir. Öyle ya Kadim ve Hatem olan Arabistan’a nasıl bağlanır ve nasıl sığar. Böyle yapılırsa 

kelâm kültüre bağlanır ki ilahiyat açısından bu mümkün değildir. İşte Vehhâbî bu yüzden Kadim olana 

değil kültüre ve Kiliseye bağlıdır. Bu yüzden Anadolu mayasının düşmanıdır.  

Türkistan’dan gelen kelâm da aynı şekilde asli itibarıyla Türkistan’a bağlı değildir. Ama 

yukarıda sayılan sebeplerden ötürü Anadolu mayasını ve özünü oluşturur. Bu yol ferdi bireyin yolu olup, 

tefsir ve kelâm adı altında sunulan hiçbir fikriyata ihtiyaç duymadığı gibi philo-sophiaya da ihtiyaç 

duymaz, çünkü burada tesis edilen söz düşünceye mahsustur gönle çalınmaz. Anadolu mayasında ilim 

tefekküre bağlıdır. Tefekkür, “akıl” icraatıdır. Koç’a göre akıl da gönle mahsustur. Arapça ve Farsça 

konuşulan diyarlarda düşünce ile tefekkür karıştırılır. Hâlbuki tefekkür söze değil sükûta tabiyken 

düşünce söze tabidir. Tefekkürü bilen söze tabi olmaz.  

Sonuç 

Anadolu’nun coğrafyası, iklimi ve hepsinden önemlisi jeopolitik konumu onun Antik Yunan 

felsefesinin doğuşu ile kendini göstermişti. Burası, Türk İslam diyarı olduktan sonra da ağırlıklı olarak 

Müslüman bilgelerin yetişmesi ile bu coğrafya dikkat çekmeye devam etmiştir. On birinci asırdan sonra 

Anadolu yarımadasına yerleşen Müslüman Türkler belki de tarihin o güne kadar gördüğü en güçlü 

hümanist düşünce geleneğini burada oluşturmuşlardı. Bu sayede, tahammül ve hoşgörü kültürünün bu 

toraklarda kalıcı olarak yerleşmesi mümkün hale gelmiştir. Bu yüzden Anadolu Türk İslam bilgeliği 

aynı zamanda Anadolu hümanizmi olarak da okunabilir. İşte bu hümanizm Batı’da, özellikle Antik 

Yunan Sofistlerinde, Rönesans Döneminde ve 18. yüzyıl Avrupa Aydınlanmasında tekrar tekrar görünür 

olan, çoğunlukla Tanrı-insan karşıtlığından beslenen Batı hümanizmden çok farklıdır. Bu bilgelik 

geleneğinin ürettiği hümanist anlayışta, insanın kendi kendisi de dâhil, Tanrı, toplum ve tabiat ile mutlak 

anlamda bir barış ve bütünlük söz konusudur ki bu bir ruhun ve ona çalınan mayanın eseridir. 

Anadolu hümanizmi ve onun bağlı olduğu bu ruh kökünün mayası saf, bozulmamış bir 

bütünlüğü olan özdür ki Anadolu diyarına Türkistan’dan gelen Ahmet Yesevi ve takipçileri vasıtasıyla 

gelmiştir. Bu gelen İslam’ın tevhit inancına bağlı samimi dindarlıktır. Bu dindarlığın ifadesi olan kelâm 

Türkçe söz ile açılan ve Ezeli ve Ebedi Olana inanmaktan gayri bir hesap ve planı olmayanların yoludur. 

Bu yüzden ona insanlar gönülden bağlanır ve bu maya gönüller arasında dolaşarak nesilden nesle akıp 

durur. Anadolu mayası cümle varlığın birliği ve kardeşliğidir. Anadolu’daki bu maya asli kimliktir. 

Hiçbir kimlik ya da özle birleşip bütünleşemez.  Öyleyse Anadolu insanının kimliği ve mayası, ne 

coğrafyaya, ne kültüre ne de söze dayalı düşünceye dayanır. O, kadim olana, inene, gönderilene, gelene 

ve bunu gönül yoluyla Anadolu insanının gönlüne taşıyana bağlıdır. 

Sonuç olarak Anadolu ruhu ve mayası ne mozaik ile ne söze dayalı düşünme ile ne de felsefe 

ile anlaşılır bir haldir. Bu maya tefekkür ve gönül ile birlikte olan bir akıl ile anlaşılabilir. Bu yüzden, 

Anadolu coğrafyasını ve medeniyetini sadece Doğu ile Batı arasında köprü olarak gören, onu bir ayakaltı 

ya da geçiş güzergâhı olarak tanımlayan anlayış doğru olmadığı gibi kasıtlı bir saptırma ve yok sayma 

çabasıdır. Ayrıca Anadolu Türk İslam Medeniyetini ve ruhunu farklı medeniyetlerin özlerinin bileşkesi, 
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kültürel mozaiğin ve bir türevi ya da dünya görüşlerinin sentezi olarak gören anlayışların tümü 

reddedilmelidir. Anadolu medeniyeti ve ruhuna Antik Yunan’dan, Hitit’ten, Sümer’den veya Etilerden 

kök ve kaynak aramak veya Hint mistisizminin uyuşturucu afsununu teşne yapmak doğru değildir. 

Anadolu Türk İslam Medeniyetinin ruh kökü İslam dini ve Hz. Muhammed’in örnekliği ile kurulan ve 

gönüllerde yerleşen samimi dindarlık ürünüdür.   
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ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDE BAZI FELSEFİ TEMALAR 

Mustafa GÜNAY1 

Özet 

Bu bildiride felsefe-edebiyat ilişkisi bağlamında Âşık Veysel’in şiirinde dikkat çeken bazı felsefi 

temalar ele alınacaktır. Âşık Veysel’in şiirlerinde derin ve yoğun bir düşünce örgüsü/boyutu ile 

karşılaşırız. Veysel’de felsefi olarak nitelendirebileceğimiz başlıca temalar/sorunlar arasında şunları 

sayabiliriz: Tanrı, evrenin varlığı, insanın varoluşunun anlamı, gelip geçicilik/değişme, benlik, aşk vb. 

Veysel’in şiiri bir yaşama felsefesini dile getirir. Yol ve yolda olma mefatoru, insanın varoluşsal 

yolculuğunu ifade eder. Bu bağlamda insan varoluşun gelip geçiciliği de Veysel’in önemli bir temasıdır. 

Fanilik, geçicilik, ölümlü olma, onun hem dünyaya bakışını hem de insan görüşünü etkiler. Onun 

şiirlerinde derdin, kederin insan varoluşunun ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesi de yer alır. Ölüm 

de önemli temalardan biridir.Onun şiirinde hümanist bir anlayışla temel insanlık değerleri dile gelir. 

İnsanlar arasında eşitlik anlayışı vurgulanır, ayrımlar ayrımcılıklar eleştirilir. Irkçılığa, dinciliğe, 

mezhepçiliğe ve türlü ayrımlara, ayrımcılıklara karşı çıkan Veysel, birliğe, beraberliğe çağrı yapar ve 

asıl davanın “insanlık davası” olduğunu vurgular. Aşk ve güzellik de, onun şiirlerinde önemli ölçüde 

yer alır. Özne merkezli bir güzellik anlayışı vardır. Veysel, kimi şiirlerinde ise özellikle bir birey olarak 

benliğinden, kendinden, kendini arayışından söz eder. Bir toprak şairidir Veysel, Anadolu toprağının 

şiiridir yazdığı ve söylediği. Bildiride Âşık Veysel’in şiirlerinde açık ya da örtük olarak yer alan felsefi 

yönlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kavramlar: Âşık Veysel, şiir-felsefe ilişkisi, edebiyatta felsefe. 

 

THE SOME PHILOSOPHICAL THEMES IN ÂŞIK VEYSEL’S POEMS 
 

Abstract 

In this paper, will be discussed the some philosophical themes that will draw attention in Âşık Veysel's 

poem in the context of the relationship between philosophy and literature. We encounter a the deep and 

intense dimension of thought in Âşık Veysel's poems. That can be described as philosophical in Veysel 

are the following among the main themes/problems: God, the existence of the universe, the meaning of 

human existence, the impermanence / change, self, love and so on.Veysel's poem, expresses a 

philosophy of life. The road and the mefator of being on the road express the existential journey of man. 

In this context, the transience of human existence is an important theme of Veysel. Mortality, 

impermanence, being mortal affect both his view of the world and his human view. The distress and 

grief are an integral part of human existence in Veysel’s poems. Death is also an important theme. His 

poems is humanist, expresses to the basic human values. The understanding of equality of people is 

emphasized and discrimination and discrimination are criticized. Love and beauty are also important 

theme in his poems. His conception of beauty is centered on the Subject.In some of his poems, Veysel 

especially speaks of his self as an individual, of himself, of self-searching. Veysel who is a poet of earth, 

he wrote and sang the poem of Anatolian soil. The aim of the paper is to examine as explicit or implicit 

to the philosophical aspects of Âşık Veysel's poems. 

Key words: Âşık Veysel, the relationship between poem and philosophy, philosophy in literature. 

 

Giriş 

Şiir-Felsefe İlişkisi 

“Başlangıçta şiir vardı” ya da “Önce şiir vardı” gibi sözleri sıkça duyarız. Bu sözler şiirin 

önemini, taşıdığı değeri ifade eder. Peki ya günümüzde, çağımızda durum nedir? Günümüzde şiir 

yaşamın ve kültürün neresinde yer almaktadır? Şiir kaybolmuş, unutulmuş gibi görünse de kimi 

zamanlarda, yeniden ortaya çıkar, kendini farklı biçimlerde dile getirir. Çünkü şiir hep vardır ve olması 

da gerekir. Çünkü insan şiirini yitirmiş bir hayatı sürdürmek istemez. İnsanın başkaldırdığı, yaratıcılığını 

gösterdiği her eylem ve etkinlik gücünü şiirden alır ya da belli bir biçimde şiirsellik içerir. Çünkü şiir 

 
1 Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi ABD, mgunay@cu.edu.tr. 
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edebiyatın bir türü olmanın ötesindedir. Bir bakıma tüm edebiyatın, sanatın, kısacası kültürün başlıca 

kaynaklarından biridir şiir. Kültür, yani insanın üretip/yaratıp ortaya koyduğu yaşama dünyası, şiir ve 

şiirsellik üzerine kuruludur. Şiirini yitiren kültürler ise, aynı zamanda insanın kendisine, insana ve 

dünyaya yabancılaştığı kültürlerdir. Şiirsizlik bunalımı, kültürün insani değerlerini unutmaya 

başladığının da bir göstergesidir. Bir kültürü canlı tutan, şiirin kaynaklarından beslenmesidir. Şiirin ve 

şiirselliğin düşmanları, aynı zamanda insanın ve onu insan kılan değerlerin de düşmanlarıdır. Bu nedenle 

şiirin tarihi insanın özgürlük ve adalet arayışının da tarihidir.  

Günümüzde şiir ve felsefe, diğer bilim ve sanat dalları gibi, birbirinden farklı uğraşlar ve 

disiplinler durumundadır. Ancak şiir ve felsefe arasındaki bağıntılar ve yakınlıklar ortadan kalkmış 

değildir. Günlük yaşamın ve dilin sınırlamaları ve belirlenimleri üzerine çıkabilen etkinlikler olarak, 

felsefe ve şiirin birbirinden kopmadığına ilişkin pek çok örnek verilebilir. 

Tarihsel Kültürel Geleneğimizde Saklı Felsefeleri Aramak 

Nermi Uygur’un şu saptamalarını çok önemli buluyorum: “Bugünkü Türkiye’de, önde gelen 

ülkelerle karşılaştırıldıkta, insana kıvanç veren bir felsefe öğrenimi var. Bilgili ve dürüst felsefe 

öğreticilerimiz gün geçtikçe artıyor. (…) Eskiden de –zamanlarının geleneğine uyup Türkçe yazmış 

olsalar bile– büyük filozoflar yetiştirmiş olan bir ulusuz biz. Türk düşünürlerin katkısı olmasaydı 

Rönesansa ulaşmazdı Avrupa. Descartes'tan yüzyıllar önce Gazali'miz vardı bizim. Nicolai 

Hartmann'dan daha az mı değerli Farabi'miz! Husserl'den neyi eksik Sühreverdi'nin. Mevlânâ'nın, 

Yunus'un, Pir Sultan'ın günümüzdeki o ünlü varoluşçulardan nesi daha aşağı? Şimdi kalkıp da "biz 

filozof olamayız!" diye kestirip atmak son derece insafsızlık olur. Bu hem geçmişteki başarıları 

görmemezlikten gelmek, hem de ulusal erdemlerimizin hakkını vermemek olur. Durumu gereği gibi 

değerlendiremeyenlerin en korkunç zararıysa, Türk felsefesinin geleceğini güdükleştirmektir. Öyle ya, 

"biz filozof olmayız" yanıltısı, istemeyerek de olsa, düşünce etkinliğine değgin bir aşağılık duygusu 

yaymaktan başka neye yarar. Giderek felsefeden büsbütün yüz çevirmeye iteler. Çok yakışıksız bir 

darlığın içine kapanıp kalır bu gidişle gelecek kuşaklar; buysa, akıl yapıcıların uzaktan izini sürmek, 

onlara benzemekle oyalanmak, olsa olsa onların başarılarını tekrarlamak, kısaca taklitçiliğin kısır 

döngüsü içinde kımıldanıp durmaktır. Oysa umutla bakmalıyız bizdeki felsefe gelişmelerine. Dünümüz 

de bugünümüz de özlü bir umut olduğunu belgelemekte bu umdun" (Uygur, 2002, s. 58). 

Uygur, gerçekliğin kendi durumu ile onun saptanması arasında farklılık olduğuna da işaret eder: 

"Saptama, bir dile-getirme, bir dilde-yaratma, bir dilde yorumlamadır" (Uygur, 2002, s. 61). Bugünkü 

felsefeden yarınki felsefeye uzandığını belirten Uygur'a göre, "Türkiye'deki felsefenin bugünkü 

durumunu, tümüyle kültür dokusunun geçmişteki oluşumunda köksalan çeşitli nedenlerle araştırıp 

incelemenin, felsefe bilincine önemli yararlar" sağlaması söz konusudur (Uygur 2002: 61). 

Uygur’un kültürümüzün tarihsel derinliğinde açık ya da örtük bulunan düşünsel kaynaklara ve 

birikime işaret etmesi, felsefenin günümüzdeki durumu hakkındaki saptama ve değerlendirmelerin 

geçmişe bakmadan yapılamayacağını gösterir. Bu nedenle Uygur, kültür dokusunun geçmişteki 

oluşumunda köksalan çeşitli nedenleri ve etkenleri incelemenin gerekli olduğunu vurgular. Burada 
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yalnızca geçmişi göz önüne alarak yapılan bir durum saptaması değil, felsefenin geleceğine ve gelişme 

olanaklarına ilişkin bir beklenti de söz konusudur. Çünkü geçmişteki felsefeleri değerlendirmeden, 

günümüzde felsefenin gelişimi ve güç kazanması da mümkün görünmemektedir. Uygur’un tarihimizde 

saklı kalmış ya da unutulmuş “felsefe gömüleri”ni vurgulaması önemlidir. Onun yalnızca Gazali, Farabi 

gibi filozof kimliğiyle bilinen kişileri değil, Yunus, Pir Sultan gibi kişileri de hatırlatması ve filozof 

yönlerini vurgulaması da dikkat çekicidir. Bu isimlere elbette daha pekçok kişi eklenebilir.  

Halk kültürünü ve şiirini felsefeyle düşünmek gerekir. Bu bağlamda yapılacak okumalar, kendi 

kültürümüzü ve insanımızı anlamanın da olanaklarını ortaya koyabilir. “Ne var ki, halk şiiri geleneğiyle 

yukarı sınıfın beğenisi ve kültürü arasındaki kopukluk, bu şiirin gelişen bir dünyaya ayak uydurması 

olanağını da ortadan kaldırmıştır” diyen Binyazar, bu bağlamda karşımıza çıkan durumu/sorunu şöyle 

açıklar: “Zaman zaman Doğu'ya, zaman zaman Batı'ya dönük kültürümüzün, halk kaynaklarından 

kopukluğu, halk ürünlerinin değerlendirilmesini engellemekle kalmamış, bu kültürün değersizliği gibi 

yanlış bir kanının doğmasını da sağlamıştır ki, en büyük sakınca da bu olmuştur. Ama bütün bunlara 

karşın, gerçek anlamda ulusal Türk sanatının doğmasında bu birikimlerin katkısına kesinlikle 

inanıyorum.” (Binyazar: 24) 

Giriş niteliğindeki bu belirlemelerin ardından, Aşık Veysel’in şiirinde karşımıza çıkan felsefi 

temaların ve sorunların neler olduğunu ele almak yerinde olur. Önce, onun şiirinde genel olarak 

felsefenin yerine değinilecek ve sonra da bazı felsefi temalar, şiirlerinden örnekler verilerek ele 

alınacaktır. 

AŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDE BAZI FELSEFİ TEMALARA GENEL BİR BAKIŞ 

Aşık Veysel’in şiirlerinde yer alan birçok felsefi tema ve sorun bulunduğu saptanabilir. 

Kendisinden önceki halk şiiri geleneğini özümsemiş ve yaşama ortamının ve çağının koşulları içinde 

söz konusu geleneği kendine özgü katkılarla sürdüren Veysel’in şiirindeki felsefi-düşünsel yönler ne 

yazık ki yeterince ele alınmamıştır. Onun şiirindeki düşünce boyutlara dikkati çeken araştırmacılardan 

biri olan Yavuz Bülent Bakiler şunları söyler: “Descartes’e g öre : «İlim bir ağaca benzer. Metafizik bu 

ağacın kökleri, fizik gövdesi, ilim ise dallarıdır!» Veysel’in şiirlerini de, konularıyla birlikte bir ağaca 

benzetirsek, şöyle bir ayırım yapabiliriz; 

A. Veysel'in şiir ağacında kök, metafiziğe, yani tasavvufa dayanır. 

B. Veysel’in şiir ağacında gövde, sevgi şiirlerinden ibarettir. 

C. Bu gövdeden sosyal konulu şiirler de filizlenmiştir. 

Veysel'in seven ve acıyan güzel yüreği, Türkiye gerçeklerini bizim kültür değerlerimizle 

duyurmaya çalışmıştır.“(Bakiler 1989: 40)  

Veysel’in şiirindeki duygu ve düşünce örgüsünü çözümlemeye yönelik bu belirlemeler oldukça 

önemlidir. Veysel’in şiirindeki felsefi yönler oldukça geniş bir alanda karşımıza çıkar. Onun şiirinde 

yaşamın anlamından Tanrı inancına, insan sevgisinden toplumsal sorunlara kadar birçok konu 

işlenmektedir. Bunlar arasında üstünde durmayı önemli gördüğüm birkaçını sırayla ele almak isterim. 
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Veysel’in Şiirinde Varoluş, Yaşam ve Ölüm 

İnsan varoluşun gelip geçiciliği Veysel’in önemli bir temasıdır. Faniliği, geçiciliği, ölümlü 

olması insanın hem dünyaya bakışını hem de insanları görüşünü belirleyici bir etkendir. Bu konuyla 

ilgili olarak “Dünyada Tükenmez Bir Murad İmiş” şiirini ele alabiliriz. İnsanın dünyada olmasının 

anlamını, gelip geçicilik duygusu ve ölüm bilinciyle dile getiren Veysel şöyle der: 

“Var mıdır dünyaya gelip de kalan 

Gülüp baştan başa muradın alan 

Muradım aksudu hepisi yalan 

Ölümü dünyada hakikat gördüm” 

“Dalgın Dalgın Seyreyledim Alemi” şiirinde evreni temaşa söz konusudur. Evreni seyreden 

insan, aynı zamanda dünyadaki yerini ve hayatın anlamını da arar durumdadır. Veysel’in şiirinde insanın 

evrene yönelik düşünme sürecinde açımlamaya ve anlamaya uğraştığı bir gizemden söz ettiğini ve bu 

noktada kendisini düşündüren ve söyleten şeyin ne olduğunu kavramaya giriştiğini de görebiliriz. İçinde 

yaşadığı evrene bakan insanın, bu bağlamda gizli olan bir şeyi açığa çıkarmaya, onu anlamaya yönelişi 

söz konusudur.  

“Herkese gizlidir bu sırr-ı hikmet 

Her nesnede vardır bir türlü ibret 

Veysel'i söyletir bir büyük kuvvet 

Söyleyen ne söyleten ne Tanrı ne?” 

“Şu Geniş Dünyaya Sığmayan Gönül” şiiri, insanın içinde yer aldığı dünyadaki halini, dertlerini, 

arayışlarını ve insanın iç dünyasını dile getirir. Geçen ömrün bir değerlendirmesi ve geçen zamana 

ilişkin yorumlarıyla da dikkat çeker. Veysel, “Dünya Geniş İdi Şimdi DaraIdı” şiirinde hem ömrünün 

bir değerlendirmesini yapar hem de değişen dünyayı ve insanın değişen hallerini gözden geçirir. 

Teknolojik gelişmeler ve insani durumlar birlikte işlenir. Kendine yönelik eleştirilere de yer verir. 

Veysel’de özeleştiri belirgin bir özelliktir. Bu şiirde ve diğer bazı şiirlerinde dünyanın büyüklüğü ve 

genişliği ile insanın yaşadığı sıkıntı ve iç daralması arasında hissedilen bir karşıtlığa da gönderimde 

bulunulur. Veysel’in şiirinde dış dünyanın gerçekliği ve görünümleri kadar insanın iç dünyası da önemli 

bir yer tutar. Aslında insan yaşamının, varoluşunun sıkıntıları, onu bu geniş dünyanın daraldığı hissine 

ve düşüncesine götürmektedir. Burada insanın bir yaşam değerlendirmesi yapması ihtiyacı ya da durumu 

da belirmektedir. 

“Dünya geniş idi şimdi daraldı 

Çıkıp gideceğin yer belli değil 

Yetmiş altı yıldır alır satarım 

Bakmadım deftere kar belli değil” 

“Derdimi Dökersem Derin dereye” şiiri de ölümlü ve dertli bir varlık olarak insandan söz eder. 

“Zaman gelir tenim düşer toprağa 

Karışır toprağa toz olur gider.” 
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“Asırlar Elinde Bir Tesbih Gibi”, zaman, tarih, insanın gelip geçiciliği ele alınır. Belirsizlik 

vurgusu dikkat çeker.  Veysel’de belirsizlik teması yer yer karşımıza çıkar. Bu bağlamda hem insanın 

geçmişle/yaşadıklarıyla ilişkisine hem de geleceğin nelere gebe olduğuna ilişkin belirsizliklere de işaret 

edildiğini görebiliriz.  

“Asırlar elinde bir tesbih gibi 

Çeviriyar çarkı devran bakalım 

Sayısız bugünler bir defter gibi 

Deviriyor çarkı devran bakalım” 

Veysel’in şiirlerinde ölüm de önemli temalardan biridir. İnsanın gelip geçici, ölümlü bir varlık 

olmasıyla ilgili şiirlerinden birinde şöyle demektedir: 

“Gemi yükün aldı gam ilen doldu 

Harekete kimse mani olamaz.” 

“Yükün aldı gam kervanı 

Terk edip gider bu hanı” 

Ölüm, bir bakıma dünya denilen hanın terk edilmesidir. Bir kapıdan dünyaya, hayata giren 

insan, ölüm kapısından ise çıkıp gitmektedir. Ancak burada söz konusu olan terketme, doğa-üstü, aşkın 

bir dünyaya/gerçekliğe gitme anlamında değil, toprağa dönme anlamındadır. Veysel, insanı ve yaşamını 

doğa temelinde, toprağa dayalı olarak ele alıp işlediği gibi ölümü de aynı biçimde işler. Ölümü yüceltme 

yönünde bir tavır göstermez, doğallığıyla dile getirir. Aşık Veysel, Ankara Radyosu’nda yayınlanan bir 

programda ölüm hakkında şunları söylemiştir: «Ölüm için kim ne düşünebilmiş ki 'ben de düşüneyim? 

Ben ölümü mubah görüyorum. Aynen yaşamak kadar mübah görüyorum. Ölümden kurtuluş yok. 

Yalnız, ölüm bir son değil, insan geride bıraktığı eserleriyle de yaşıyor. Benim kanaatim öyle. İnsanı, 

yaşatacak olan, eseridir. Herkesin kendine göre bir eseri var. Mimar Sinan'ın eserleri var. Başka 

insanların başka eserleri var. O eserlerle beraber o eserlerin sahipleri de yaşayacak!»(Akt. Bakiler 1989: 

38-39) 

Veysel Şiirinde Tanrı ve Evren 

Veysel’in Tanrı ve evren hakkında yazdığı birçok şiir vardır. “Bu alemi gören sensin” şiirinde 

Tanrıya ilişkin düşünce ve sorgulamaları, soruları yer alır. “Aşkın Beni Elden Ele Gezdirdi” şiirinde 

ömür boyu süren; Tanrı arayışı yine sorularla dile gelir. Tanrının yarattığı her şeyde hem görünmesi 

hem de gizlenmesi söz konusudur. Tanrıyı arayışta ve kavrayışta kişilere ve toplumlara göre 

karşılaştığımız farklılıklar da dile getirilir.  

Veysel’in Alevi-Bektaşi bir çevrede doğup yetiştiğini, gözlerinin sonradan görmez hale 

gelmesiyle de kendini düşünmeye, gözlerini içine ve kendine çevirip Tanrı’yı içinde görmeye 

başladığını ve tasavvufa yöneldiğini belirten Artun bu konuda şunları söyler: “Ona göre güzelliklerin 

hepsi de Tanrı’nın güzelliğidir. Tanrı her zerrede vardır; zamandan ve mekandan münezzehtir; cihana, 

mekana, devrana sığmaz; çünkü onların hepsi ondandır.”(Artun 2011: 390) 
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Veysel, “Göz Gezdirdim Dört Köşeyi Aradım” şiirinde kendinden önceki sanat ve düşünce 

insanlarının tanrı arayışı ve kavrayışı ile, onların oluşturduğu bir manevi gelenekle bağ kurar, bu gelenek 

içine yerleştiğini ifade eder. Binyazar’a göre, “Veysel’de özellikle Yunus ve Karacaoğlan’ın etkisi 

vardır.” (Binyazar: 29) Veysel, şu dizelerinde etkilendiği ve düşünsel-manevi bir yakınlık hissettiği 

kişilerden söz eder: 

“Neyim ne olacak elde neyim var 

Karaca'oğlan Derdli Yunus soyum var 

Mansur'a benzeyen bazı huyum var 

Ne sen var ne ben var bir tane Gaffar” 

(…) 

“Hayyam'a görünmüş kadehte meyde 

Neyzen'e görünmüş kamışta neyde 

Veysel'e görünür mevcud her şeyde 

Ne sen var ne ben var bir tane Gaffar .” 

Bu şiirde geçen ve Tanrının önemli sıfatları arasında yer alan “gaffar” kavramı hakkında Bakiler 

şunları söyler: “Dünyayı, muallakta, yani boşlukta yaratan Allah, Veysel’e göre de «gaffar» olan 

varlıktır. Gaffar: Allah'ın güzel sıfatlarından biri. Bağışlaması bol olan, ayıpları örten Allah» demek. 

Veysel de, bütün tasavvuf şairleri gibi, her yaratılmışta, yaradanın nurunu gören, kainatı, Allah'ın 

kudretine bağlayan bir gönül eri.”(Bakiler 1989: 43) Bu şiirde bir bakıma yaratılmış olanların gelip 

geçiciliği ve değişimi ile yaratıcı olanın ebediliği ve insanın her şeyde yaratıcının izlerini ve anlamını 

görebilme çabası dile getirilir. 

Veysel’in doğaya/evrene bakışında, varlığı meydana getirdiğine inanılan bir Tanrı söz 

konusudur. Ancak söz konusu Tanrı, yer aşkın aşkın biçimde tasavvur edilse de onun evrene içkinliği 

de söz konusudur. Veysel’de vahdet-i vücut anlayışı ve panteizm düşüncesi yer aldığını söyleyen 

Binyazar, onun bu konuda kendine özgü bir yorumu bulunduğuna dikkat çeker. “Ama tam anlamıyle 

Vahdet-i vücutçu da değildir. Onun Tanrı anlayışı “ilahi” olmaktan çok, doğacıdır. Tanrı'yı bir doğa ve 

“kainat” bütünlüğü içinde yorumlamaktadır.”(Binyazar: 32) 

“Bu dünyayı kuran mimar” şiirinde ise Tanrının inşa ettiği evrendeki çelişkilere de değinilir. 

Dünya baldan tatlı olsa da yaratan bala tuzu da katmıştır. Mimar metaforu Platon felsefesinde yer alan 

“Demiurgos”(yapı ustası-mimar) kavramını hatırlatır.  

“Kimi yaya, kimi atlı 

Kimi uçar çift kanatlı 

Dünya şirin baldan tatlı 

Eyvah balı tuza katmış” 

Binyazar, kendini evrenin bir “zerre”si sayan Aşık Veysel’in, zaman zaman gerçekçi bir 

anlayışla görünmekle birlikte, onun dünya görüşüne kaderciliğin egemen olduğunu ileri sürer. “Evrene 

ne denli inançlıysa, yaşama ortamı olarak dünya karşısında öylesine güvensizdir. Ne denli güzel de görse 
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dünyayı, onda eksik gördüğü bir yan vardır. “Dünya şirin baldan tatlıdır” ama, “balı tuza katmış”tır. 

Dünyanın tadını bozan etkenler vardır.”(Binyazar: 38) Veysel’in kaderci olduğunu düşünmüyorum. 

Çünkü onun şiirlerinde yer yer kader düşüncesi ile karşılaşsak da insanın bu kaderi eleştirmesi ve 

sorgulaması da söz konusudur. Veysel’in kadere ve kaderciliğe isyanı, açık ve belirgin bir formda 

karşımıza çıkmaz. Ama bu onun kadere boyun eğdiğini, dünyanın ve insanlığın halini olumladığını da 

göstermez. 

Kaderin eleştirildiği şu dizeler, onun kendi halinden yola çıkarak yaptığı sorgulamaların bir 

örneğidir: 

“Yalvarsam kadere yardım etmez mi 

Yeter bu çektiğim derdim yetmez mi 

Nice kara günler gördüm gitmez mi 

Bir fark yoktur yazım ile kışımda” 

Burada, hem bir tevekkül, katlanma söz konusudur, hem de yakınma ve eleştiri. Belki de isyana 

dönüşmeyen bir şikayet ve tepki kendini gösterir.  

Veysel’in İnsanlar, Toplum ve Değerler Hakkında Söyledikleri  

 Veysel’in şiirinde doğa kadar insan da yer alır. Onun insanlık ve toplum hakkında söyledikleri, 

değer anlayışın ifade eder. Bu bağlamda Veysel’in şiirinde insan sevgisi ve hümanizm belirgin bir 

özelliktir. Onun şiirindeki etik değerler politik bağlamda da düşünülebilir. Ancak Veysel, politik 

sorunları ele alırken de etik değerler temelinde bir duruş sergiler. Onun “Kardeşim” şiirinde insanlar 

arasında eşitlik anlayışı vurgulanır, ayrımlar ve ayrımcılıklar eleştirilir. 

“Beni hor görme kardeşim 

Sen altınsın ben tunç muyum 

Aynı vardan var olmuşuz 

Sen gümüşsün ben saç mıyım” 

“Bir derd ehli bulsam derdim söylesem” diyen Veysel için dostluk da önemlidir.  “Anlatamam 

Derdimi Derdsiz İnsana” şiirinde de görüldüğü gibi, bir insanın diğerini anlayabilmesi, onunla 

duygudaşlık kurabilmesi, aynı derdi hissediyor olup olmadığına bağlıdır. 

“Anlatamam derdimi derdsiz insana 

Derd çekmeyen derd kıymetin bilemez 

Derdim bana derman imiş bilmedim 

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz”  

Burada aynı zamanda derdin, kederin insan varoluşun ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesi  

yer alır. Derdi ile insan derman arasa da bu dert onun insan olmasının da önemli bir etkeni durumundadır. 

Derdin insan için aynı zamanda derman olarak düşünülmesi de önemlidir. Çilenin derdin insan yaşamına 

ve varlığına değer katması söz konusudur. İnsanın bu dünyada kendini arayıp bulması, insan olması ve 

insan kalabilmesi, çektiği dertler ve sıkıntılarla birlikte mümkündür. Bu noktada insanın aradığı derman 

ya da çare, “dost”la, dostlarla bulunabilir.  
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 Veysel, hümanisttir, dayanışmadan ve birlikte yaşamadan yanadır. “Senlik Benlik Nedir Bırak” 

şiirinde hümanist bir anlayışı dile getirir. Irkçılığa, dinciliğe, mezhepçiliğe ve türlü ayrımlara, 

ayrımcılıklara karşı çıkan Veysel, birliğe, beraberliğe çağrı yapar ve asıl davanın “insanlık davası” 

olduğunu vurgular. Anadolu kültürünün temel taşlarından biri olan hümanizm, Veysel’in şiirinde en 

güçlü ve estetik ifadesini bulmuştur. 

Veysel, “İşte Hile Sözde Yalan Olmasa” şiirinde yalana karşı çıkar, doğrudan doğruluktan yana 

bir tavır gösterir: 

“insanoğlu doğru yoldan şaşmazdı 

işde  hiyle, sözde yalan olmasa 

Türlü türlü felakete düşmezdi 

işde hiyle sözde yalan olmasa” 

“Kaldırsam Perdeyi Döksem Suçunu” şiirinde, dünyadaki adaletsizliğe, acı ve ıstıraba yönelik 

bir eleştiri bulunduğunu görürüz. İnsan gibi dünyanın da bir gün göçüp gideceği dile getirilir. İnsanın 

dünyaya gelme, burada bulunmasının anlamı ve amacı da sorgulanır. 

“Kaldırsam perdeyi döksem suçunu 

Acep bu işime ne dersin dünya 

Fısku fesat kaplamıştır içini 

Bu çirkin huyları nidersin dünya 

Dünyaya gelmemde maksat ne idi? 

Bir sadık dost bulup dem sürme idi 

Arzum bir güler yüz gül meme idi 

Istırap dolu kedersin dünya” 

Veysel’in Şiirinde Aşk ve Sevda 

Aşk ve Sevda da Veysel’in şiirlerinde en önemli temalar arasında yer alır. Aşk, sevgi gibi 

temaları kendine özgü bir güzellik anlayışı temelinde dile getirir. Aşık Veysel’in aşk konusunda 

kendisinden önce gelen aşıklardan farklı bir anlayışta olmadığını belirten Artun’a göre, “Aşk onun için 

de ucu bucağı olmayan bir denizdir. Geleneksel, soyut bir aşktır. Ama insanı, doğayı, canlıları, yurdu, 

bayrağı sevmesi; onlara sevgiyle bağlanması onu diğerlerinden ayırır.(…) Yunus’un etkisi altında 

kalarak söylediği şiirlerinde halk kültürünün mayasına karışan yönleriyle tasavvuftan izler bulunur. Aşk 

şiirlerindeki deyişleriyle bir yönden de Karacaoğlan’ın devamı gibidir.” (Artun 2011: 390) Ancak 

Veysel’in şiirinde Karacaoğlan’da gördüğümüz şekliyle erotizm belirgin bir halde değildir. Daha çok 

derin bir duygusallığı dile getiren Veysel, zaman zaman sevdiğinin bedenselliğine de değinir. Genel 

olarak halk şiirinde ve Veysel’de sevgilinin ruh ve beden güzelliği birlikte işlenir, düalist bir anlayış 

görülmez. 
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“Güzelliğin on para etmez” şiirinde1, aşk ve güzellik, gönül gözüyle görmenin anlamı işlenir. 

Özne merkezli bir güzellik anlayışı vardır. “Sevdayı Gönlünde Yar Uyandırdı”, şiirinde ise aşk ve 

sevgiliden kaynaklanan bir uyanış hali dile getirilir. 

“Seher vakti cümle kuşlar ötüşür 

Bülbülün feryadi yar uyandırır 

Şafak söküp tan yerleri ışırken 

Sevdayı gönlümde yar uyandırır” 

Veysel’in Şiirinde Varlık/Doğa Anlayışı 

Doğa ve evrenin Aşık Veysel için önemli olduğunu vurgulayan Artun, onun gözleri kapandıktan 

sonra içe dönük bir yaşama yöneldiğini ve bu durumun onda bazı düşüncelerin oluşmasına yol açtığını 

belirtir. Artun’a göre, “Ayrıca Bektaşiliğin yaygın olduğu bir ortamda yaşamasının da bu iç yaşantısının 

oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. Doğa, özellikle toprak onun için bitkilerin büyüyüp geliştiği, 

canlıların yararlandığı bir kaynaktır. Ölüm ise doğaya dönüştür. Doğa, bir bakıma onun için Tanrı’nın 

insanlara ve bütün canlılara verdiği en büyük armağan; bir güzellikler kaynağıdır.” (Artun 2011: 390) 

 “Kara Toprak”, Veysel’in varlık ve değer anlayışını ve diğer bütün konularını aslında bir bütün 

olarak içeren bir şiirdir. Bir bakıma bir toprak şairidir Veysel, Anadolu toprağının şiiri ve türküleridir 

onda dile gelen ve seslenen.  

“Dost dost diye nicesine sarıldım 

Benim sadık yarim kara topraktır 

Beyhude dolandım boşa yoruldum 

Benim sadık yarim kara topraktır” 

“Kara Toprak” şiiri, bir bakıma ayrıca ele alınıp çözümlenmesi gereken bir şiirdir. Veysel, bu 

şiirinde insanın doğayla ilişkisini çeşitli boyutlarıyla ele aldığı kadar, bir insan olarak bu dünyada 

varolmasının anlamına yönelik tutumunu ve yaşama bakışını da ortaya koyar. Toprağın bir yar/sevgili 

olarak düşünülmesi de dikkat çeker. Bu bağlamda Batı felsefesinde karşımıza çıkan “nesne olarak 

doğa/nesneleştirilen doğa” kavramından farklı bir doğa(varlık) anlayışını dile getiren Veysel’in doğaya 

bakışı, felsefe açısından ayrıca yorumlanması ve çözümlenmesi gereken özellikler taşımaktadır.  

Veysel’in doğaya bakışında, insanca derin bir duyarlılık kendini duyurur. “Bir Ulu Ağaçtan Bir 

Yaprak Düşse” şiiri,  ince ve derin bir duyarlılığın dile geldiği şiirlerden biridir. Veysel, insanın acısını 

ve derdini hissettiği kadar doğanın acısını da hisseder ve dile getirir. Bir bakıma onun hümanizmi 

yalnızca insana yönelik ve insanla sınırlı bir bilinç ve duyarlılık olmayıp başka canlıları da kapsar. Bu 

bağlamda onun şiirini günümüzün sorunları bağlamında, ekolojik gelişmeler ve krizlerle ilgili olarak de 

ele almak anlamlı olabilir. Can gözüyle doğaya bakan Veysel şöyle demekte: 

“Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse 

 
1 Felsefeci Arslan Topakkaya’nın bu şiir hakkındaki “Aşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Para Etmez’ Adlı Şiirine 

Felsefi Açıdan Bir Bakış” başlıklı yazısı için bkz: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2013,  

Online erişim: http://isamveri.org/pdfdrg/D01093/2013_67/2013_67_TOPAKKAYAA.pdf 

http://isamveri.org/pdfdrg/D01093/2013_67/2013_67_TOPAKKAYAA.pdf
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O anda acısın duyar iniler 

Katlansa acıya sakince geçse 

Esen rüzgarlara uyar iniler 

Dağlar çiçek açar Veysel derd açar 

Derdine düştüğüm yar benden kaçar 

Gerçek aşık olan kendinden geçer 

Derdini aleme yayar iniler” 

Onun şiirinde geçen “Dağlar çiçek açar Veysel derd açar” dizesi de, insan ve doğayı birlikte 

gören ve insan-doğa düalizmine düşmeyen bir ozanın çarpıcı bir imgesidir. Daha önce değinildiği üzere, 

Veysel’in sözünü ettiği insan, derdinin değerini bilen ve onu kime söyleyeceğini ayırt eden ve en 

önemlisi de derdini aynı zamanda derman olarak görebilen insandır. Bu bağlamda Veysel, yeryüzündeki 

uzun ince bir varoluş yolunda/yolculuğunda, söz konusu yolu insan olmaya giden bir yol olarak dile 

getirir.  

Veysel’in Şiirinde Yaşama/Varoluş Felsefesi 

“Uzun İnce Bir Yoldayım” şiiri, Veysel’in yaşama felsefesini dile getiren en önemli şiirlerinden 

biridir. Yol ve yolda olma mefatoru, insanın varoluşsal yolculuğunu ifade eder. Bu şiirinde Veysel, 

doğumla başlayıp ölümle sona eren insan yaşamını uzun ince bir yol olarak betimlerken, insanın varoluş 

haline yönelik yaklaşımını ortaya koyar. 

“Uzun ince bir yoldayım 

Gidiyorum gündüz gece 

Bilmiyorum ne haldeyim 

Gidiyorum gündüz gece” 

Veysel’de yaşamın “uzun ince bir yol” olduğuna dikkat çeken Binyazar’a göre, “uzunluk”, 

yasam sürecinin zaman yönünden değeri; “incelik” de yaşam sırasında karşılaşılan ince dengedir. Bu 

çetrefilli uzun ince yolda gündüz gece giden Veysel, uykuda dahi yürüdüğünün bilincindedir. Dünya 

“iki kapılı bir han” gibidir. Kapının birinden· girilecek, birinden çıkılacaktır. Menzile yetişmek için gece 

gündüz gidecektir Veysel. Menzil topraktır. Maddenin sonsuzluğu ilkesine göre ölüm, bir “devr-i 

daim”e başlamaktır.”(Binyazar: 40) Sonunda varılabilecek menzil, insan olmaya ilişkin bir menzildir. 

Söz konusu yolculuğun içinde yapıldığı doğa/dünya ve evren ise insanın geçtiği yolu/yolları içeren bir 

gerçekliktir. Bu noktada toprak, hem varolmanın/yaşamanın  hem de ölümün zemini olarak karşımıza 

çıkar. Veysel’in şiirinin kökleri de topraktan, Anadolu toprağından beslenir ve bu toprağın tinselliğini 

dile getirir.1 Aynı yaklaşımı Ahmed Arif ve Cahit Külebi gibi modern şiirin temsilcilerinde de kendine 

özgü tarzlarda görmek mümkündür.  

 
1 Bu bağlamda Veysel’in türkü çalıp söylerken, çevresinde bulunan insanların aslında ondan “yaşamanın anlamını” 

dinlediklerine ilişkin olarak Oruç Aruoba’nın bir anısı ve değerlendirmesi oldukça önemlidir. “Aşık Veysel’in 

yaptığı nedir” sorusunu, yıllar sonra şöyle açıklar ve yorumlar: “Şimdi söyleyeceklerimi lise ikideyken çok fazla 

düşünmüş olamazdım. Şu anda söyleyebileceğim, yaşamın anlamını dinliyorlardı. Onun işi de oydu: Yaşamın 

anlamını anlatmak. Çok yıllar sonra düşündüm, başka bazı okumalarla birlikte. Homeros’tan Aşık Veysel’e kadar 
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Veysel’in Şiirinde Benlik, Kişinin Kendisi Sorunu 

Veysel’in yaşama felsefesini ortaya koyan şiirlerinde, yaşamın bir yol olarak görülmesi, 

varoluşun anlamının araştırılması dikkat çeken temalar arasındadır. Ama onun bazı şiirleri özellikle 

kendine dönüktür. Bir insan/birey olarak kim olduğunu, ne olduğunu ve bu dünyaya gelmesinin anlamını 

soran Veysel, aynı zamanda yaşadığı yılları, kısacası geçen ömrünü de gözden geçirir ve kendi 

varoluşunun eleştirisini yapar. Bu nedenle onun şiiri aynı zamanda bir eleştiri, daha doğrusu özeleştiri 

şiiridir de. “Şu Dünyaya Geldim Ne Oldu Kârım” şiirinde Veysel,  bir yaşama sorgulaması, öncelikle 

kendini düşünme ve eleştiri konusu yapar. 

“Şu dünyaya geldim ne oldu karım 

Geçirdim günümü gaflet içinde 

Geldi güz ayları erdi baharım 

Geçirdim günümü gaflet içinde”(…) 

Veysel ne ararsan kendinde ara 

Nice varlık verilmiştir kullara 

Çalışıp yaklaşan hakiki yare 

Geçirir gününü sadet içinde.” 

İnsan olmak bakımından ortak özelliklerimiz olmakla birlikte her insan bir kişi olarak 

diğerlerinden farklıdır. Her insan bir kişidir, biriciktir. Her insanın iç dünyası kendine özgüdür. Veysel, 

“Bir Küçük Dünyam Var İçimde Benim” şiirinden bu durumu ifade eder: 

“Bir küçük dünyam var içimde benim 

Mihnetim ziynetim bana kafidir 

Görenler dar görür geniştir bana 

Sohbetim ülfetim bana kafidir.” 

Onun bu şiirinde insanın iç dünyasının başkaları tarafından ve dışardan 

görülmesinin/anlaşılmasının zorluğuna da dikkat çekilir. Veysel, insanın iç dünyasının ne kadar renkli 

ve zengin olabileceğini ima eder. Onun bu şiirinde aynı zamanda insanın kendine yetmesi, yeterli olması 

da önemli bir düşünce olarak yer alır. Burada aynı zamanda dışsal mülklerin ve zenginliklerin yerine 

asıl değerli olanın insanın kendisi olduğu da vurgulanır. Bu noktada onun şiirinde Alevi-Bektaşi 

geleneğini oluşturan temel değerlerin ve insan anlayışının da belirgin olduğunu söylemek mümkündür. 

Yine onun bu şiirinde Yunus Emre’den gelen bazı poetik ve tinsel köklerin yeni biçimlenmelerinden ve 

çiçeklenmelerinden de söz edilebilir. Hatırlarsak, Yunus Emre de, benin içinde, bende bir ben 

olduğundan söz eder. Bu bağlamda denebilir ki Yunus Emre’lerden günümüze Neşet Ertaş’lara ve Aşık 

Mahzuni Şerif’lere doğru sürüp gelen gelenekte, insanın benliğine ve kendini arayışına yönelik güçlü 

bir hümanist şiir damarı canlılığını korumaktadır. 

 
kesintisiz bir çizgi bulabiliriz Anadolu’da.” Akt. Zafer Yalçınpınar, (Felsefi Bir Anı: “Yaşamın Anlamını 

Dinliyorlardı.”(Âşık Veysel ile Oruç Aruoba) http://evvel.org/yasamin-anlamini-dinliyorlardi-asik-veysel-ile-

oruc-aruoba  Erişim: 13.09.2019. 

file:///F:/TEFM2019/KABUL%20EDİLEN%20BİLDİRİLER/TEFM2019_TAM%20METİNLER/Felsefi%20Bir%20Anı:
file:///F:/TEFM2019/KABUL%20EDİLEN%20BİLDİRİLER/TEFM2019_TAM%20METİNLER/Felsefi%20Bir%20Anı:
http://evvel.org/yasamin-anlamini-dinliyorlardi-asik-veysel-ile-oruc-aruoba
http://evvel.org/yasamin-anlamini-dinliyorlardi-asik-veysel-ile-oruc-aruoba
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Veysel’in benliğinden, kendinden, kendini arayışından söz eden şiirleri arasında, en önemlisi 

“Yıllarca Aradım Kendi Kendimi” şiiridir.1  

 “Yıllarca aradım kendi kendimi 

Hiç bir türlü bulamadım ben beni 

Hayal mıyım ürüya mı bilinmez 

Hiç bir türlü bulamadım ben beni 

İnsan mıyım sahi bir ot muyum 

Ekilir biçilir bir nebat mıyım 

Yoksa görünüşte bir sıfat mıyım 

Hiç bir türlü bulamadım ben beni 

Leyla mıyım Mecnun muyum çöl müyüm 

Arı mıyım çiçek miyim bal mıyım 

Köle miyim bir güzele kul muyum 

Hiç bir türlü bulamadım ben beni 

Varlığım yokluğum bir Veysel adım 

Gök kubbede kalacaktır ses kadim 

Elli üç yıl kendi kendim aradım 

Hiçbir türlü bulamadım ben beni.” 

Veysel’in bu şiiri, hem felsefede hem de edebiyatta sıkça yer alan kendini arama 

konusunu/sorununu dile getiren bir şiirdir. Söz konusu sorun/konu, aslında yalnızca felsefe ve edebiyat 

alanıyla sınırlı olmayıp, bir bakıma insanın kendini bilmesi ve tanıması konusuyla ilgili birçok eserde 

yer alan temel sorunların başında gelir. Hemen hemen bütün ahlak öğretilerinde “kendini bil” ifadesi 

temel bir ilke ve amaç olarak konumlandırılır. Söz konusu ilke ve amaç, birçok kültürün değerler 

hazinesinin en önemli unsuru olarak görülür. Mitolojiden felsefeye ve bilime kadar bütün kültürel 

yaratımlarda ve arayışlarda “kendini arama ve bilme” önemli bir temadır. Veysel de insanın kendini 

arama sürecini güzel bir biçimde işlemiştir. Onun şiirinde insanın kendini araması oldukça geniş bir 

bağlamda ele alınır. Şiirde, gerçeklik ile hayal dünyası(rüyalar), insan ile diğer varlıklar arasındaki 

benzerlik ve farklılıklar, varlık ve yokluk ilişkisi, geçici olan ile kalıcı olan arasındaki karşıtlık gibi 

felsefenin de temel sorunları arasında yer alan konuların/sorunların işlendiğini görürüz. Bir bakıma, 

ömrü boyunca sürdürdüğü felsefe uğraşısının ne için olduğunu soranlara Herakleitos’un verdiği cevap, 

aynı zamanda Veysel’in de cevabıdır: “kendimi aradım.” Bu noktada denebilir ki, insanın yaşamı 

kendini arama serüveni olarak görülebilir. Uzun ince bir yolda, bu nedenle insan kendini bulmaya doğru 

yönelen bir varlıktır. Peki insan aradığını bulmaz mı, bulamaz mı? Arayış hep sürecek midir? Bulsa bile, 

yaşam, dünya ve evren sürekli değiştiğinden ve insan da aynı değişim sürecinde yer aldığından, bir 

 
1 Bu şiirle ilgili bir çalışma olarak felsefeci Ceyhun Akın Cengiz’in “Âşık Veysel’in “Yıllarca Aradım Kendi 

Kendimi” Şiirinden Hareketle Felsefenin Türk Kültüründeki Yeri” başlıklı yazısını anımsatmak isterim:  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dortoge/issue/40209/478742 
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bakıma kendimizi hep aramak durumundayız. Söz konusu arayışın en güzel dile getiricileri ise hiç 

şüphesiz şairlerdir. Bu noktada felsefenin de şiire yönelmesi ve şiirden beslenmesi sıkça karşılaştığımız 

bir durumdur.  

Sonuç ve değerlendirme 

Aşık Veysel’in şiirleri, halk şiiri içindeki yeri ve bıraktığı miras bugüne kadar farklı yorum ve 

eleştirilerin konusu olagelmiştir. Onun hakkında olumlu ve olumsuz birçok yargı dile getirilmiştir. 

Battal Pehlivan, Veysel’in “önemli bir olgu” olduğunu vurgulamakla birlikte şöyle der: “Aşık Veysel 

kendi sorunlarının ve güzelliklerinin ozanıdır. Felsefesi, ‘ne olursan ol yeter ki gel’dir.”(Pehlivan 1984: 

44) Burada eksik bir değerlendirme yapıldığını düşünüyorum. Benzer biçimde bazı araştırmacıların da 

hakkında yazdıkları kitaplarda ve yazılarda Veysel’in şiirine ve sanatçı olarak kimliğine haksızlık 

yaptıklarını görüyorum. Ama özellikle Yaşar Kemal, Sabahattin Eyüboğlu gibi yazar ve aydınların 

değerlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların da ayrı bir incelemenin konusu 

yapılması yerinde olur.  

Veysel hakkında felsefe bağlamında yapılan bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, bunlar yeterli 

değildir. Ama felsefecilerin Aşık Veysel’in şiirini felsefi bir okuma ve değerlendirme konusu olarak 

görmeye başlamaları yine de sevindirici bir gelişmedir. Aşık Veysel ile birlikte başka halk şairlerinin de 

felsefe bağlamında irdelenmesi ve değerlendirilmesi, tarihsel-kültürel gerçekliğimizi oluşturan 

unsurların anlaşılmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda düşünce ve değer dünyamızın felsefe aynasında 

görünmesi imkanını verebilecektir. Bütün bunlarla birlikte “düşünce gömüleri”nin de gün ışığına 

çıkması mümkün olabilecektir.  

Felsefenin, felsefi düşünme tarzının şiire kazandırabileceği boyutlar kadar, şiirin felsefeye ve 

aynı zamanda sanata ve bilimsel disiplinlere kazandırabileceği pekçok imkan söz konusudur. Bunun 

yanısıra özellikle şairlerimizin yapıtlarının, şiirlerinin felsefe açısından yorumlanması ve 

değerlendirilmesi de önümüze yeni yollar ve ufuklar açabilecektir. Felsefi düşünceler ve temalar 

yalnızca modern edebiyatta değil halk edebiyatında yer almaktadır. Bu noktada felsefecilere düşen 

önemli görev ve sorumluluklar bulunduğu açıktır. Veysel’in şiirini felsefe açısından çözümleme ve 

yorumlama gereksinimi, hiç şüphesiz halk edebiyatının düşünsel içeriğini anlama yolunda bugün için 

de önem taşımaktadır.  

Veysel’in şiiri, Anadolu insanının dünya görüşünü ve yaşama bakışını ifade eden bir şiirdir. 

İnsanı duygularıyla, düşünceleriyle ve yaşama koşullarıyla birlikte dile getiren, onu içinde yaşadığı 

doğayla birlikte gören Veysel, günümüzde yaşadığımız bazı insani ve toplumsal sorunlar karşısında 

nasıl bir tavır gösterilmesi gerektiği yönünde de bize seslenmeye ve şiirleriyle varoluş yolculuğumuza 

eşlik etmeye devam etmektedir. 
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NURETTİN TOPÇU'NUN EĞİTİM ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZDEKİ EĞİTİM 

ANLAYIŞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Neslin İHTİYAROĞLU1 

Fatma ÖRSDEMİR2 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışı çerçevesinde, Türk eğitim sistemindeki 

süreçleri incelemektir. Bilim ve teknoloji alandaki hızlı gelişmeler toplumsal hayatta önemli 

dönüşümlere neden olmaktadır. Her alanda yaşanan değişim dinamikleri sonucu ortaya çıkan 

ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeni eğitim yaklaşımı ve programlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu 

bağlamda, Türk eğitim sisteminde, mevcut gelişmelerle birlikte gelecek perspektifini de göz önünde 

bulunduran yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Nurettin Topçu’nun, Türk eğitim 

sistemine ilişkin özgün çalışmaları incelendiğinde, düşüncelerinin yalnız yaşadığı dönemle sınırlı 

kalmadığı, mevcut durumda da önemli ölçüde geçerliliğini koruduğu ve bazı konularda geleceğe de ışık 

tuttuğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle Türk eğitim sistemini, Nurettin Topçu’nun eğitime 

yönelik görüşleri çerçevesinde analiz eden bu çalışmada kültür ve tecrübeler boyutu çalışmaya dahil 

edilerek, eğitimin dünü, bugünü ve geleceği arasında köprü kurmak amaçlanmaktadır. Nurettin Topçu 

ile Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek adlı çalışmada, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışı, 

mevcut uygulamaları ve MEB 2023 Eğitim Vizyonu ile karşılaştırılmak suretiyle günümüze yansımaları 

ortaya çıkarılmıştır. Bulgu ve yansımalarından hareketle ulaşılan sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın yöntemi, bu çalışma nitel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada kullanılan 

kaynaklar amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında nitel 

araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri 

analizlerinden betimsel analizi kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliği iç geçerlik ve dış geçerlik olarak, 

güvenirliği ise iç güvenirlik ve dış güvenirlik olmak üzere iki yönden ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Türk Eğitim Sistemi, 2023 Eğitim Vizyonu.  

 

COMPARISON OF NURETTİN TOPÇU'S EDUCATION UNDERSTANDING 

TODAY 
 

Abstract 

The aim of this research is to examine the processes in the Turkish Education System within the 

framework of Nurettin Topçu's understanding of education. Rapid developments in the field of science 

and technology lead to important transformations in social life. In order to meet the needs arising from 

the dynamics of change in every field, new educational approaches and programs are needed. In this 

context, the restructuring studies in the Turkish Education System, which takes into consideration the 

current developments as well as the future perspective, are continuing. When Nurettin Topçu's original 

studies on the Turkish education system are examined, it is seen that his thoughts are not limited to the 

period in which he lives, but they are still valid in some cases and shed light on the future in some 

subjects. From this point of view, this study analyzes the Turkish Education System within the 

framework of Nurettin Topçu's views on education and aims to bridge the past, present and future of 

education by including the dimension of culture and experience. In the study titled Rethinking the 

Turkish Education System with Nurettin Topçu, Nurettin Topçu's understanding of education, its 

current practices and its reflections to the present day have been revealed by comparing with the 

Education Vision of MEB 2023. Conclusions and recommendations based on the findings and 

reflections are included. Method of research, This study was designed in qualitative research model. 

The sources used in the research were determined using purposeful sampling method. In the data 

collection, document analysis, one of the qualitative research techniques, was used. Descriptive 

analysis, one of the qualitative data analysis, was used in the analysis of the data. The validity of the 

study was evaluated as internal validity and external validity, and its reliability was evaluated in two 

ways as internal reliability and external reliability. 

Keywords: Nurettin Topçu, Turkish Education System, 2023 Education Vision. 
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1. Giriş 

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ekonomik ve sosyal alanlarda değişime neden 

olmaktadır. Bütün bunlarla birlikte ihtiyaç duyulan yeni bilgi ve beceriler eğitim marifetiyle insanlara 

sunulmaktadır. Bu nedenle, yeni bilgi, beceri ve teknolojilerin insanlar tarafından etkin bir şekilde 

kullanabilmesi için eğitim sisteminde yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimler eğitim 

sisteminde önemli değişim ve gelişmelere neden olmaktadır. Ancak Türk eğitim sistemine ilişkin 

hazırlanan, yerel, ulusal ve uluslararası araştırma ve değerlendirme sonuçlarında, eğitim sisteminin 

kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) raporlarında, Milli Eğitim 

Şura raporlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji planlarında eğitim sistemi süreçlerine ilişkin önemli 

sorunların bulunduğu belirtilmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik çeşitli değişim, dönüşüm ve 

yenilikler planlanıp uygulanmaktadır.  

Eğitim sisteminde istenilen niteliğin sağlanması yolundaki çalışmalara katkı sağlayacak önemli 

etkenlerden biriside, geçmiş tecrübeler, birikim ve kurumsal hafızadan faydalanmaktır. Bu doğrultuda 

Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışı çerçevesinde, Türk eğitim sistemi süreçlerini incelemek, özgün 

eğitim felsefesi arayışına katkı sağlamak ve eğitim sisteminde mevcut sorunlara alternatif çözüm 

üretmek açısından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmanın 

konusu; Nurettin Topçu'nun Eğitim Anlayışının Günümüzdeki Eğitim Anlayışı ile Karşılaştırılmasıdır.  

Bu bildirinin amacı, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışı çerçevesinde, Türk eğitim sistemindeki 

süreçlerden Nurettin Topçu’nun, 

 a) Eğitim felsefesine,  

 b) Öğretmenlik mesleğine, 

 c) Öğrenciye, 

 d) Okula, 

 e) Yükseköğretime, 

  f) Müfredata, 

 g) Ölçme değerlendirmeye, 

 h) Değerler eğitimine, 

 ı) Teknolojiye bakış açısı ile günümüz uygulamaları ve 2023 Eğitim Vizyonu arasında 

fark var mıdır? Sorularına cevap aranmaktadır. Sonuç olarak da değerlendirmeler ortaya konulmaktadır. 

2. Topçu’nun Felsefi Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Ahlak temelli bir felsefi anlayışa sahip olan Topçu’ya göre “…Felsefi kültür mektebin temel 

taşıdır” (Topçu, 2017d, s. 15). Topçu, felsefesiz eğitimin olmayacağını, milletlerin ve eğitim sisteminin 

bir felsefesi olması gerektiğine işaret etmektedir.  Düşünürümüze göre gençlerin, milli kültür ve tarih 

şuuru ile fedakârlık duygularıyla yeni bir heyecan içinde, azim ve sabırla, gösterişsiz, yaşatma aşkına 

gönül veren, bilim ve sanat ufuklarında dolaşacak anlayışla yetiştirilmesi gerekmektedir (Topçu, 2017a, 

s. 14-17). Topçu’nun eğitim anlayışının dayandığı felsefe idealizmdir. Mevcut uygulanan öğrenen 
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merkezli yapılandırmacılık yaklaşımının (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 12) ilişkili olduğu pragmatizm 

felsefesi ile Topçu’nun felsefi anlayışı örtüşmemektedir. Ancak, etkili bir eğitim sistemi ortaya 

konulabilmesi için, Türk toplumunun kendi kültürü ve sahip olduğu değerleri ile uyumlu, özgün bir 

felsefi temele dayanılması gerektiği 2023 Eğitim Vizyon belgesinde ifade edilmektedir. 2023 Eğitim 

Vizyonu hedefleri arasında, pragmatizmin insan için faydalı olan ve menfaat sağlayan doğru olandır 

anlayışı eleştirilmektedir. Felsefi olarak, insan merkeze alan, ahlak düşüncesine dayalı bir anlayış esas 

alınmaktadır (MEB, 2018c, s. 15).  Bu bağlamda Nurettin Topçu’nun Türk eğitim sistemi için kendine 

özgü bir milli felsefe ortaya konulmasına yönelik düşünceleri ile örtüştüğü görülmektedir.  

3. Topçu’nun Eğitim Öğretim Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu’ya göre, eğitim ve öğretimin asıl amacı, insanda ve toplumda inkişafın sağlanmasıdır. 

Topçu’nun eğitim anlayışının, ahlak temelli ve şahsiyet yapıcılık esasına dayalı olduğu görülmektedir. 

Topçu’nun eğitim düşüncesinin merkezinde, bilimsel düşüncenin esasını oluşturan neden-sonuç 

ilişkisine dayalı, analiz, sentez, sorgulama, tartışma, eleştirme, yorumlama ve yaratıcılık anlayışı 

bulunmaktadır (Topçu, 2017a, s. 107-110). Topçu, sorumluluğa pozitif anlam yükleyerek, ahlak 

meselesinin merkezine sorumluluğu koyan bir anlayışa sahiptir(Topçu, 2016, s. 22). 

Mevcut uygulanan eğitim-öğretim yaklaşımı öğrenen merkezli olup, bilgi öğrenciye 

aktarılmamaktadır. Yeni yaklaşım etkinlik temelli ve uygulamaya dayalıdır. Öğrenci zamanla anlayarak, 

keşfederek öğrenmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s.3). Topçu’nun eğitim anlayışı ile mevcut eğitim 

anlayışı felsefi açıdan örtüşmemektedir. Ancak öğrencinin öğrenme yöntemleri konusunda benzerlikler 

bulunduğu söylenebilir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda, öğrencilerin her yönüyle gelişiminin sağlanması 

hedeflenmiştir. Bu doğrultuda üreten, tasarlayan ve öğrendiğini yorumlayabilecek tarzda aktif 

yetiştirilmeleri ile birlikte kültür ve görgü temelli müfredat anlayışı hedeflenmiştir (MEB, 2018c, s.84).  

Bu hedeflerin Topçu’nun eğitim anlayışı ile örtüştüğü söylenebilir.  

4. Topçu’nun Öğrenci Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması  

Topçu anlayışında öğrenci, hakikat peşinde koşandır (Topçu, 2017d, s.106-114).  Öğrenci 

öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılmakta ve usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenmeler 

gerçekleşmektedir (Topçu, 2017d, s.52).   Mevcut uygulanan sistemde de öğrenenin öğrenme sürecine 

aktif olarak katılmasıyla öğrenmeler sağlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 12). Bu bağlamda, 

günümüz öğrenci anlayışı, felsefi açıdan pragmatizm etkisinde olması nedeniyle Topçu anlayışı ile 

örtüşmemektedir. Ancak öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılma konusunda Topçu anlayışı ile 

benzer olduğu söylenebilir. Topçu’nun öğrenci anlayışı 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında 

değerlendirildiğinde, 2023 Eğitim Vizyonu’nda okullarda kurulması öngörülen Tasarım-Beceri 

Atölyelerinin (MEB, 2018c, s. 25-30) Topçu’nun beceri, maharet kazandırma ve olgunlaştırma 

“tasarım” atölyesi düşüncesiyle (Topçu, 2017b, s. 59) karşılık bulduğu görülmektedir. 
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5. Topçu’nun Öğretmenlik Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu’nu eğitim anlayışında, eğitim ve öğretimin ana karakteri olan öğretmen, öğrenci için bir 

rehber ve yol göstericidir. Öğretmen, bilgi ve davranışlarıyla öğrencilerin hem zihinsel hem karakter 

gelişiminde etkili olan bir sanatkârdır (Topçu,2017d, s. 65-67). Öğretmenlik mesleğinin en büyük 

özelliği, bireyin yaşantısını etkilemesi ve bunu tüm yaşantısı boyunca hissettirmesidir. Bu nedenle 

öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip olmalıdır. Topçu’nun 

öğretmenlik anlayışı ve mevcut öğretmenlik mesleği uygulamaları karşılaştırıldığında, mevcut 

uygulamalarda öğretmen için öngörülen rolün, öğrenciye rehberlik yaparak yol göstermek olduğu 

görülmektedir (MEB, 2017c, s. 11-12). Bu açıdan, günümüz öğretmen anlayışının Topçu’nun öğretmen 

anlayışına benzediği görülmektedir. Ancak öğretmenlik strateji belgesinde, eğitim fakültelerindeki 

nitelik sorunları nedeniyle öğretmenlerin mesleki açıdan istenilen mesleki yeterliliğe sahip olarak 

yetiştirilemediğine değinilmektedir (MEB, 2017c, s. 6). Topçu’nun büyük önem verdiği, öğretmenlik 

mesleki formasyonu, yeterliliği, bilgi birikimine sahip olması ve bütün bunların “öğretmenlik mesleği” 

çerçevesinde düzenlenmesine ilişkin önerisi (Topçu, 2017d, s. 107) günümüzde uygulanma imkânı 

bulamamış olup mevcut durumla örtüşmemektedir. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin 

düzenlemenin 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu hedefler, 

Topçu’nun öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ile örtüşmektedir (MEB, 2018c, s. 44).  

6. Topçu’nun Okul Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu’nun anlayışında, okullar millet karakterinin yaşatıldığı, milli ideallerin verildiği ve büyük 

medeniyetlerin inşa edildiği yerlerdir (Topçu, 2017d, s. 210-211). Topçu’ya göre okullarda, ilim 

sevgisine ve hür düşünceye sahip, eleştirme, sorgulama yapabilen, karakter, ahlak ve sorumluluk sahibi 

bireyler yetiştirilmelidir. Okulların niteliğinin artırılması yanında, bütün öğrencilere zengin-fakir ayrımı 

yapılmadan, erişimde fırsat eşitliği sağlanması devletin temel görevleri arasında bulunmaktadır (Topçu, 

2017b, s. 43). Topçu’nun okullara ilişkin düşünceleri, mevcut uygulamalar çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları çoğunlukla sosyal hayatta fayda sağlamaya 

yönelik (pragmatik) bir anlayışla seçtiği anlaşılmaktadır.  Mevcut okullarda nicelik olarak önemli artış 

sağlandığı, fakat bu artışın aynı oranda niteliğe yansımadığı görülmektedir. Ayrıca nitelikli okullara 

erişimde fırsat eşitliği konusunda sorunlar bulunmaktadır (MEB, 2015, s. 39). Bu durumda, okulların 

niteliği, nitelikli okullara erişim ve mevcut okullardaki eğitim-öğretim anlayışı ile Topçu’nun 

anlayışının örtüşmediği söylenebilir. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında, bütün öğrencilerin 

nitelikli okullara fırsat eşitliği içerisinde erişim imkânının sağlanması yer almaktadır (MEB,2018c, s. 

73). Bu anlamda, 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen hedeflerin Topçu’nun görüşleri ile örtüştüğü 

söylenebilir. 
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7. Topçu’nun Yükseköğrenim Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu, üniversitelerin milletin beyni ve vicdanı olduğunu işaret etmektedir. Üniversitelere, 

eğitim sistemi üzerinde, ilköğretimden başlayarak, eğitim-öğretim programlarına kadar bütün eğitim 

kademelerini düzenleme, yenileme görevi ve fonksiyonu yüklemektedir (Topçu, 2017b, s. 66). Topçu'ya 

göre "Dicle kıyılarında bir kurdun kuzuyu parçalamasından Hz. Ömer nasıl mesul oluyorduysa, Anadolu 

çocuklarının geriliğinden de üniversite öyle mesul olacaktır". Üniversiteleri, nicelikten çok niteliğe 

önem verilen, yaratıcı, eleştirel ve özgün düşünen bireylerin yetiştiği yerler olarak tasavvur etmektedir. 

Topçu, üniversiteleri ilmi zihniyetin hâkim olduğu, kabul gören dünya görüşü ortaya koyabilen yerler 

olarak nitelendirmektedir (Topçu, 2018a, s. 67). Günümüzde, 2018 yılı dünya üniversiteleri arasındaki 

akademik başarı sıralamasında, Türk üniversitelerinden 9 üniversitenin ilk 500 üniversite arasına 

girebildiği görülmektedir (URAP, 2019). Topçu’nun yükseköğretim anlayışının, mevcut uygulamalarda 

üniversitelere yüklenen misyonla örtüşmediği görülmektedir. 2019 yılında hazırlanan 11. Kalkınma 

Planında, üniversitelerin niteliğinin artırılması için 2023 yılı itibariyle akademik başarı sıralamasında, 

en az 2 Türk Üniversitesinin dünyadaki ilk 100 üniversite arasına girmesi ve akademisyen olma 

kriterlerinin yükseltilmesine yönelik hedeflerin (SBB, 2019, s. 140) Topçu’nun görüşleriyle kısmen 

örtüştüğü söylenebilir. 

8. Topçu’nun Müfredat Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu’nun müfredat anlayışında, ders yükü ve içeriklerinin öğrencilerin kavrama kapasitesinin 

üzerinde olmasını eleştirmektedir. (Topçu, 2017d, s. 95).  Öğrencilerin kendi kabiliyetlerini keşfettiren, 

eleştirme, sebep-sonuç ilişkisi bağlantısını kurabilme, araştırma, düşünme vb. gibi öğrenci zekâsının en 

fonksiyonel bir şekilde çalışılmasını sağlayacak öğrenme metotlarını uygun görmektedir (Topçu, 2017d, 

s, 132-137).  Mevcut uygulamalarda müfredatın sadeleştirilmesi, derslerin sosyal hayatla 

ilişkilendirilmesine önem verildiği görülmektedir (MEB, 2017b, s. 9-11).  Bu durumda mevcut 

uygulamalarla, Topçu’nun müfredata ilişkin öneri ve düşüncelerinin kısmen örtüştüğü söylenebilir. 

2023 Eğitim Vizyonu’nda ders sayısının azaltılması, müfredatın sadeleştirilmesi gibi hedeflerin (MEB, 

2018c, s. 94) Topçu’nun müfredat konusundaki fikirleri ile örtüştüğü görülmektedir. 

9. Topçu’nun Değerler Eğitim Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu’nun eğitim felsefesi gereği duygular sahasında kalbe yapılması gereken ilk aşı, merhamet 

aşısıdır. Topçu’nun eğitim felsefesinin temelinde, ahlak, vatanseverlik, merhamet, dürüstlük, 

sorumluluk, sevgi ve (Topçu, 2018a, s. 48) adalet gibi temel değerler yer almaktadır (Topçu, 2017f, s. 

110). Mevcut eğitim sisteminde 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan, değerler 

eğitiminin ana temaları ile öğrencilere aktarılması gereken kök değerler, dürüstlük, adalet, vatanseverlik, 

dostluk, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik gibi değerlerdir. Günümüz uygulamalarının, 

Topçu’nun eğitim anlayışındaki değerleri ile milli, manevi ve evrensel insani değerler ekseninde karşılık 
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bulduğu görülmektedir (MEB, 2017b, s. 8). 2023 Eğitim Vizyonu’nda, öngörülen insana ait evrensel, 

milli, ahlaki ve kültürel değerleri kapsayan olgunlaşma ve gelişme sağlayacak eğitim vurgusunun 

(MEB, 2018c, s. 14-15) Topçu’nun değerler eğitimi anlayışı ile örtüştüğü görülmektedir. 

10. Topçu’nun Ölçme Değerlendirme Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim 

Vizyonu ile Karşılaştırılması 

Topçu öğretmenlik yaptığı yıllarda uygulanan sınavlara ilişkin eleştirisinde, bu sınavların 

objektif başarı değerlendirme ölçütü olmadığı gibi öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini 

değerlendirmesi ve geliştirmesine fazla katkı sağlamadığı görüşünü taşımaktadır (Topçu, 2017d, s. 107-

114). Mevcut uygulanan ölçme değerlendirme sisteminde sık aralıklarla yapılan değişlikler nedeniyle, 

eğitim sisteminin karşılaştırılabilir ve bütünsel olarak değerlendirilemediğine yönelik eleştiriler 

yapılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s. 27) Topçu’nun ölçme değerlendirme sistemine yönelik 

yaptığı eleştirilerle benzer olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda,  Topçu’nun ölçme 

değerlendirme anlayışı ile günümüz ölçme değerlendirme sistemi anlayışı örtüşmemektedir. Ancak, 

2023 Eğitim Vizyon belgesinde, hedeflenen yeni ölçme değerlendirme sistemi ile eğitim sisteminin, 

öğrenci, öğretmen ve okulları bütünsel olarak etkili bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir 

(MEB, 2018c, s. 33).  2023 Eğitim Vizyon belgesindeki amaçların, Topçu’nun ölçme değerlendirme 

sisteminden beklentisiyle örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

11. Topçu’nun Teknoloji Anlayışının, Günümüz Anlayışı ve 2023 Eğitim Vizyonu ile 

Karşılaştırılması 

Topçu’nun, özellikle teknolojinin amaç değil, araç olması, insan hayatına hâkim olmaması 

konusundaki görüşleri ve taşıdığı endişeleri önemlidir (Topçu, 2018a, s. 19). Topçu’nun ilmi 

çalışmaların bir sonucu olan, teknolojik gelişmelerin insan hayatını kolaylaştırmasına karşı olmadığı, 

tekniğin verdiği kontrolsüz güç ile insanlığın ezilerek, sefalet içerisinde kalacağı endişesini taşıdığı 

görülmektedir (Topçu, 2017d, s. 153). Bütün bunlara rağmen, Topçu’nun teknoloji konusundaki 

düşüncelerinin mevcut uygulamalar ve 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde değerlendirildiğinde, 

öğrencilerin bilişim teknolojileri ile hayallerini hayata geçirmesi hedeflenmektedir (MEB,2018c, s.72). 

İnsan yaşamının her alanında olduğu gibi, eğitim alanında da teknoloji hâkimiyetinin önemli ölçüde 

kendini gösterdiğini, Topçu’nun teknoloji konusundaki düşüncelerinin, bu gelişmeler karşısında 

uygulanma imkânının olmadığını söylemek mümkün görülmektedir.   

12. Sonuç 

Topçu’ya göre “…Felsefi kültür mektebin temel taşıdır” felsefe olmadan eğitim olmaz. Her 

milletin kendine özgü felsefi düşünüşü olmalıdır. Topçu’nun felsefi anlayışı, mevcut uygulamalarla 

örtüşmemektedir. Fakat 2023 Eğitim Vizyonu ile örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

Topçu’nun eğitim anlayışının temelinde ahlak temelli ve şahsiyet yapıcılık, neden-sonuç 

ilişkisine dayalı, analiz, sentez, yorumlama ve yaratıcılık anlayışı yer almaktadır. Topçu’nun eğitim 

anlayışı mevcut eğitim anlayışı ile felsefi anlamda örtüşmemekte ancak öğrenme yöntemleri açısından 
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kısmen örtüşmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki eğitim anlayışının örtüştüğünü söylemek 

mümkündür. 

Topçu anlayışında öğrenci öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılan, hakikat peşinde koşandır. 

Mevcut öğrenci yetiştirme anlayışı pragmatizmin etkisinde olması nedeniyle Topçu’nun öğrenci 

anlayışı ile felsefi açıdan örtüşmemektedir. Ancak öğrenme metotları açısından kısmen örtüşmektedir. 

2023 Eğitim Vizyonu'ndaki öğrenci anlayışı ile benzer olduğu görülmektedir. 

Topçu’ya göre eğitim ve öğretimin ana karakteri olan öğretmen, ruh heykeltraşı, sanatkâr ve 

rehberdir. Öğretmenlik bir meslek ve bu mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalıdır. Topçu’nun 

öğretmen anlayışı, mevcut öğretmen anlayışı ile kısmen örtüşmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri 

ile ise örtüştüğü görülmektedir. 

Topçu’nun eğitim anlayışında okullar, millet karakterinin yaşatıldığı büyük medeniyetlerin inşa 

edildiği yerlerdir. Aynı zamanda okullar, nitelikli ve erişimde fırsat eşitliği olan yerlerdir. Topçu’nun 

okul anlayışının mevcut okul anlayışı ile örtüşmemektedir. 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen hedefler 

ile örtüştüğü anlaşılmaktadır. 

Topçu’nun yükseköğretim anlayışına göre, üniversiteler milletin beyni niteliğinde olup, eğitim 

sisteminde eğitim kademelerinin bütün aşamalarından sorumludur. Üniversiteleri kabul gören dünya 

görüşü ortaya koyabilen, ilmi zihniyetin hâkim olduğu, nitelikli yerler olarak düşünmektedir. Topçu’nun 

yükseköğretim anlayışı, mevcut yükseköğretim anlayışı ile örtüşmediği ancak 11. Kalkınma Planında 

belirtilen 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri ile kısmen örtüştüğü söylenebilir. 

Topçu, müfredatı öğrencilerin kavrama kapasitesine uygun, öğrenci zekâsını fonksiyonel 

şekilde çalışılmasını sağlayacak öğrenme yöntemlerini içerecek tarzda olması gerektiğini 

düşünmektedir. Topçu’nun müfredat anlayışı, mevcut müfredat anlayışı ile kısmen fakat 2023 Eğitim 

Vizyonu ile örtüşmektedir. 

Topçu’nun eğitim felsefesinin temelini oluşturan değerler eğitimi, insana ait evrensel, milli, 

ahlaki ve kültürel değerleri kapsayan bir anlayıştadır. Topçu’nun değerler eğitimi anlayışı, mevcut 

uygulamalar ve 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki değerler eğitimi anlayışı ile evrensel insani değerler 

ekseninde buluştuğu görülmektedir. 

Topçu’ya göre ölçme değerlendirme anlayışı, öğretmen ve öğrencinin bütünsel olarak 

değerlendirilebilmesini sağlamalıdır. Topçu’nun ölçme değerlendirme sistemine ilişkin düşüncesinin, 

mevcut uygulamalarla örtüşmediği ancak 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler ile örtüştüğü 

anlaşılmaktadır. 

Topçu’nun anlayışında teknoloji amaç değil, araçtır. Teknolojik güç insanlık sefaletine değil 

insanlık hayrına kullanılmalıdır. Topçu’nun teknoloji konusundaki anlayışı, mevcut uygulamalar ve 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında değerlendirildiğinde karşılık bulduğunu söylemek mümkün 

görülmemektedir. 

 

 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

300 

 

Kaynakça 

Kalkınma Bakanlığı (2014). 10. Kalkınma Planı, (2014-2018) Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). 2015-2019 Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Planı. Ankara: Millî Eğitim 

Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (2017b). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine. Ankara: 

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.  

Milli Eğitim Bakanlığı (2017c). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı (2018c). 2023 Eğitim Vizyonu. Ankara. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Ankara: Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı  

Topçu, N. (2016). İsyan Ahlakı. İstanbul: Dergâh. 

Topçu, N. (2017a). Yarınki Türkiye. İstanbul: Dergâh. 

Topçu, N. (2017b). Ahlâk Nizamı. İstanbul: Dergâh. 

Topçu, N. (2017d). Maarif Davası. İstanbul: Dergâh. 

Topçu, N. (2017f). İslâm ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf. İstanbul: Dergâh. 

Topçu, N. (2018a). Kültür ve Medeniyet. İstanbul: Dergâh. 

University Ranking By Academic Performance (2019). University ranking by academic performance. 

http://tr.urapcenter.org/2018/2019_Etkilesimli_Siralamalar.php (Erişim) adresinden 

04/07/2019 tarihinde alınmıştır. 

  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

301 

 

PROF. DR. EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCESİNDE İSLAM TASAVVUFUNUN 

MESELELERİ 

Neşide YILDIRIM1 

Özet 

Güngör, Tasavvuf konusunda bugüne kadar çıkan kitap ve makalelerin çoğunlukla dinin nasları 

üzerinde yoğunlaşmış olduğunu belirterek, tasavvufun İslam’daki yeri konusunda din âlimleri elbette 

yazı yazabilirler, yazmalıdırlar da, fakat İslam Tasavvufu “İslam Medeniyet ve Kültürünün özel bir yanı 

olmak itibarıyla incelenmeye değer olmalıdır” diyor. “Tasavvufun dini ve felsefi düşünce tarihindeki 

kaynakları nelerdir? Gelişmesi ve teşkilatlanması nasıl olmuştur? İslam dünyasındaki fonksiyonu 

hakkında neler söylenebilir? Bunlar ve benzeri sosyolojik soruların yanında bir de felsefi ve psikolojik 

sorular var: Mistik yaşantının mahiyeti ve kıymeti nedir? Mistik iddialar ne türlü kriterlerle tahkik 

edilebilir? Mistik bilgi ile ilmi bilgi arasındaki fark nedir?” İslam’ın yenidünyada nasıl yorumlanacağı, 

bugün nasıl bir din hayatı yaşamak gerektiği sorusu karşısında tasavvufi düşünce ve onunla ilgili 

uygulamalar, tarihten günümüze zaman zaman tartışılarak devam edegelmiştir. Güngör’ün eserlerinden 

istifade ederek görüşlerini tahlil etmek; son telif eseri olan “İslam Tasavvufunun Meseleleri”ni 

incelemek; bu eseri hangi amaçla ve niçin yazdığını tartışmak, bu çalışmanın ana gayesidir. Bildiri, 

Güngör’ün eserine/eserlerine dayalı teorik bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Erol Güngör, Düşünce, İslam, Tasavvuf, Mesele. 

 

THE ISSUES OF ISLAMIC SUFISM IN PROF. DR. EROL GÜNGÖR’S THOUGHT 

 

Abstract 
Güngör says that the books and articles published so far on Sufism are mostly concentrated on the clear 

and conclusive judgments of religion. And he adds, religious scholars of course can write and should 

write about the place of Sufism in Islam, but he says, Islamic Sufism "As a special aspect of Islamic 

civilization and culture, must be worth studying.” What are the sources of Sufism in the history of 

religious and philosophical thought? How was its development and organization? What can be said 

about its function in the Islamic world? In addition to these and similar sociological questions, there are 

also philosophical and psychological questions: What is the nature and value of mystical life? What 

criteria can mystical claims be verified? What is the difference between mystical knowledge and 

scientific knowledge?” How Islam should be interpreted in the new world, Sufi thought and practices 

related to the question of what kind of religious life should be experienced today have continued to be 

discussed from time to time. The main purpose of this study is to analyze Güngör's views by making 

use of his works; to examine the latest copyright “Issues of Islamic Sufism”; to discuss the purpose and 

why he wrote this work. The paper is a theoretical study based on Güngör’s works. 

Key Words: Erol Güngör, Thought, Islam, Sufism, Issue. 

 

Giriş 

Erol Güngör (1938-1983), yirminci yüzyılda Türkiye’de yetişmiş önemli akademisyen, fikir ve 

düşünce adamlarından birisidir. Kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmış, akademik çalışmalarının 

yanında günlük olaylara da ışık tutacak makale ve yayınları olmuştur. Diriliş, Türk Yurdu, Hisar, Yol, 

Ülkücü Öğretmen, Töre, Türk Edebiyatı, Millî Kültür, Yeni Düşünce, Yeni Sözcü, Türk Kültürü, Millî 

Eğitim ve Kültür, Konevî, Hamle, Ortadoğu, Millet gibi dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle geniş 

okuyucu kitlesine ulaşmış, önemli çalışmalara imza atmıştır.  

Eseri yazmaya üç unsurun sebep olduğunu belirtir. Birincisi, “İslamın Bugünkü Meseleleri” adlı 

eserini neşrettikten sonra okuyucuların ve özellikle de gençlerin, bu konunun eksik olduğunu belirtmiş 

olmaları; ikincisi literatür taraması ve şahsi soruşturmalarında Türkiye’de tasavvufun çok 

 
1 Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi, 
nyildirim@sakarya.edu.tr 
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konuşulduğunu fakat çok az ciddi bilgi bulunduğunu, üçüncüsü de tasavvufa karşı son yıllarda gittikçe 

ilginin artmış olmasıdır (1998:8).  

Tasavvuf konusunda bugüne kadar çıkan kitap ve makalelerin çoğunlukla dinin nasları üzerinde 

yoğunlaşmış olduğunu belirtmektedir. Tasavvufun İslam’daki yeri konusunda din âlimleri elbette yazı 

yazabilirler, yazmalıdırlar da. Fakat İslam Tasavvufu “İslam Medeniyet ve Kültürünün özel bir yanı 

olmak itibarıyla incelenmeye değer olmalıdır. Tasavvufun dini ve felsefi düşünce tarihindeki kaynakları 

nelerdir? Gelişmesi ve teşkilatlanması nasıl olmuştur? İslam dünyasındaki fonksiyonu hakkında neler 

söylenebilir? Bunlar ve benzeri sosyolojik soruların yanında bir de felsefi ve psikolojik sorular var: 

Mistik yaşantının mahiyeti ve kıymeti nedir? Mistik iddialar ne türlü kriterlerle tahkik edilebilir? Mistik 

bilgi ile ilmi bilgi arasındaki fark nedir?” (Güngör, 1998: 13). 

Hemen bütün eserleri ve özellikle üzerinde durduğumuz son eseri de günümüzdeki önemini 

muhafaza etmektedir. Çalışmada 1998 yılında yedinci baskısı yapılan kitap dikkate alınmış ve alıntılar 

bu eserden yapılmıştır. Çalışma, ne Güngör’ün aynı adı taşıyan kitabının özeti ne de doğrudan tasavvufu 

konu alan bir araştırma değildir; Onun İslam tasavvufu konusunu ele almadaki amacı ve tasavvuf 

konusundaki düşüncelerinden ibarettir; teoriktir. 

1. Tasavvuf ve Mistisizm 

Tasavvuf Arapçadan dilimize geçmiştir. Tanrı’nın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin 

oluşumunu varlık birliğiyle, yaratılanla yaratanın bir oluşu, aynı kaynaktan gelişi anlayışıyla açıklayan 

dini ve felsefi akımdır. Pek çok kaynakta “İslam mistisizmi” şeklinde de tanımlanmıştır.  

Güngör, “tasavvuf İslam mistisizminin adıdır” diyor. Ardında da “İslami bir kavramı batılı bir 

terimle tanımlamak garip gelebilir” kaydını düşüyor. Nitekim bazı mutasavvıf düşünürler mesela René 

Guenon, tasavvufla mistisizmin farklı olduğunu, İslam tasavvufunu bilmeyen batılıların bu iki şeyi 

birbirine karıştırdığını ısrarla belirtmişlerdir. Bu tezlerin doğru olduğunu belirten Güngör, mistisizmden 

maksadının Hristiyan mistisizmi olmadığını, “belli bir iç tecrübe ve belli bir bakış tarzına verilen genel 

ad” olduğunu ifade etmiştir. “Bu bakımdan Hristiyan mistisizmi, Yahudi mistisizmi, Hindu mistisizmi 

gibi İslam mistisizmi de vardır ve biz buna tasavvuf diyoruz.” (Güngör, 1998: 15). Ona göre, İslam 

mistisizmin belirgin özelliği bir felsefi düşünce sisteminin savunmasını yapmak değil, dünyaya karşı 

belli bir tavır takınmak ve bu tavra uygun bir hayat yaşamak olmuştur. İslam tasavvufu denince büyük 

mutasavvıfların ahlakı, Allah’a karşı samimi duygu ve bağlılıkları ve sahip oldukları birtakım 

kerametleri anlaşılır (1998: 17). Böyle bir hayat tarzını benimseyenlere sofi (sufi) denir. İslam cemaati 

onları dindarlık ve ahlakta seçkin kişiler diye bilir. Tasavvufla ilgili tanımları da buna uygundur.  

“Tasavvuf, insanın Allaha giden yoldaki ruhani hallerinin dışa yansımasıyla, toplumu ahlaki 

yönden şekillendirme sanatı durumuna yükselten, İslam ve insanlık tarihinde derin iz bırakan tecrübeleri 

sonucunda oluşan bir hayat felsefesidir. Bu içte yaşanan psikolojik olguların tecrübesi olduğu için de dil 

ile anlatmak zor hatta imkânsızdır. Dolayısıyla, bu tecrübeyi analiz etme ve anlatma hususunda dil ve 

düşünce kuralları yetersiz kalmaktadır. Tasavvufi gerçeği söz ile anlatmanın imkânsızlığı da onun, 

sufinin yaşadığı özel tecrübesi ve hali olmasından ileri gelmektedir. Bu hal, aşkın bir gerçeklik 
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zeminindeki olgu olduğundan da sözle iletmek zor ve dahası bu hali yaşamayan veya tatmayan bir kişiye 

anlatmak ondan da zordur” (Yıldırım, 2011: 99; Kenjetay, 2003: 113 vd.). 

Güngör (1998: 19-20), “İslam tasavvufu İslam dininin belli bir yorumudur” sözüyle, tasavvufi 

din anlayışının belirgin vasfının Kuran ve hadiste görünenden (zahir) ziyade görünmeyene (batın) önem 

vermek; yaratan ile yaratılan arasında varlık bakımından ayrılık bulunmadığını, çünkü Allah’tan başka 

varlık bulunmadığını kabul etmektir diyor. İnsanın Allah’tan geldiği gibi yine Allah’a gideceğini, ancak 

bunun için mutlaka ölümü beklemek gerekmediğini, nefsi tertemiz kılmakla ezeldeki birliğe daha 

hayatta iken dönüleceğini iddia etmektir. Maddi şeyleri hor görmek, cemaatin genel tutumundan ziyade 

kendi ferdi eğilimlerine (temayülüne) önem vermek, bilgi yolu olarak mistik sezgiyi kullanıp bunun 

dışındaki metotları ve onlarla edinilen bilgileri de hiçe saymaktır.  

2. İslam Tasavvufunu Etkileyen Menşeiler 

Türk İslam felsefesiyle uğraşanlar, mesela Nihat Keklik, Tasavvufu felsefenin ayrı bir alanı 

olarak değerlendirirler. Tasavvuf İslami yaşama biçimi olsa da bunun hem dış hem de iç etkileri 

olmuştur. Güngör eserinde dış etkileri üç başlıkta inceler. Birincisi “Şarktan Haberler”dir ve burada Hint 

(Hind) felsefesini ve mistik düşüncesini ele almıştır. İkincisi “Batı Rüzgârı”nda eski Yunan 

düşüncesinde özellikle Pythagoras ve Platon (Eflatun)’un görüşlerini, Yeni Eflatunculuğun önemli 

şahsiyeti olan Filon (d. M.Ö. 30 civarı) ve Yeni Eflatunculuğun kurucusu sayılan Plotinus (204-270)’un 

görüşlerini tartışmış, bunların İslam dünyası, özellikle felsefe üzerindeki etkisini ele almıştır. Üçüncü 

başlık “İslam Tasavvufunun Yabancı Menşeleri I” adını taşır ve bu bölümde Hind, İran, Yunan ve 

İskenderiye yoluyla meydana gelen etkileri ele almış, Pythagoras, Eflatun, Filon, Plotinus gibi 

düşünürlerin etkisini biraz daha etraflıca incelemiştir.  

Burada İslamiyet’in dışından gelen bu etkileri Güngör’ün görüşleriyle ayrı ayrı ve çok özet 

biçimde ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. 

2.1. Tasavvufu Etkileyen İslam Dışı Kaynaklar 

Güngör, tasavvufun dış etkileri Hint, eski Yunan-İskenderiye ve diğer etkiler olmak üzere üç 

başlık altında ele almaktadır. 

Hint’ten Gelen Etkiler: Tasavvuf düşüncesi ve tasavvufa dayalı hayat tarzını yaşamak sadece 

İslam toplumuna mahsus değildir. Felsefi ve hayat biçimi olarak Hind, Yunan düşüncesi ve 

Hristiyanlıktaki manastır hayatıyla benzerlikler taşır. Bununla beraber farklılar da vardır. Güngör 

benzerliklerin daha çok felsefe sahasında olduğunu belirtir. Mesela Hind felsefesinde panteizmin felsefi 

veya dini olmaktan ziyade, sihri bir önemi olduğunu söyler. Ona göre Hindu düşüncesi esas itibarıyla 

pratik gayelere yöneliktir ve pratik hedefi bulunmayan herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Varlıktaki 

birlik için (panteizm) Sihri kuvvet önem arz eder. Sihir, kuvvet için esas teşkil eder. En yüksek hedef 

ruhun, yani canlı varlığın ölümsüz özünün Tanrı ile (Brahman, Atman) birleşmesidir. Bütün maddi 

mevcudiyet ruhun dışındadır ve ruhtan gayrı olan her şey kötüdür. Mükemmel insan ruhun Allah’a kadar 

giden tekâmülü dışında hiçbir şey istemeyen insandır. Mistik birlik halinde insan her türlü dünyevi 
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arzusundan sıyrılmış olur. Bu kutsal vecd haline ‘Nirvana’ adı verilir. Nirvana ruhun kurtuluşudur.” 

(Güngör, 1998: 22).  

Kurtuluşa giden ana yol bilgidir. Yüce hakikat hakkında bilgi sahibi olduğumuz zaman kendi 

kaderimizin de hâkimi oluruz.  Güngör, insanı kurtuluşa götüren ikinci derecede yollar arasında ahlak, 

ahlaksızlık ve züht hali de vardır diyor. Ahlak bir eylemdir ve her eylem bizi hayata bağlamak 

bakımından “kötüdür.” Dolayısıyla ahlak tek başına bizi kurtuluşa götüremez fakat ahlaksızlık da bizi 

kurtuluştan uzaklaştırmaktadır. Kurtuluşa giden diğer yol züht hayatıdır. Bedenimizle yaşadığımız hayat 

kötü ve şer kaynağı olduğuna göre bunlardan uzak “münzevi” bir hayat yaşamak ve zihnini sadece 

tefekkür ve temaşa ile geçirerek gerçek hedefine yaklaşmış olur. “Arzularını yenmek için onlardan uzak 

kalmayı, inzivaya çekilmeyi, nefsine işkence etmeyi veya dünyayı unutmak için bir çeşit trans haline 

girmeyi deneyebilir.” (Güngör, 1998: 23). 

Budizm’de ferdi şahsiyetin yok edilmesi söz konusudur. Hareket noktası kâinatın her tarafında 

elemin bulunduğu ve insanın bu elemden kurtularak ebedi hazza kavuşmasının ancak dünya hayatına 

sırt çevirmekle mümkün olmasıdır. Bu, üç merhalede gerçekleşir. Budist disiplinin ilk merhalesi her 

türlü arzuya karşı lakayt kalmaktır. Bunu yogi ile gerçekleştirerek Nirvana’ya ulaşmak ister. İkinci 

merhalede her türlü düşünce ve hükme karşı kayıtsızlık söz konusudur; zihin hayatı durur, sadece duygu 

hayatı kalır. Üçüncü merhalede ise her şey, bu arada duygu da kaybolur. Bu, dünyada iken ölmektir 

(Güngör, 1998: 25). 

Güngör (1998: 27), İslam tasavvufu ve eski Yunan mistisizmi üzerinde Hint tesirini gösteren bir 

vasıta (kaynak) yoktur diyor. “Muhtemelen Trakya’da da Hind’de görülen unsurlar, iki tarafa (eski 

Yunan ve İslam) da ortak bir kaynaktan geçmiştir ki, bu ortak kaynak İskitler’dir” diyor.  

Eski Yunan ve İskenderiye’den Gelen Etkiler: Buralardan gelen etkilerde, dini bakımdan İslam 

tasavvufuna benzer yaşama şekli görülmekle birlikte, felsefi düşüncenin daha çok ön plana çıktığı 

anlaşılmaktadır. Bu düşünce tarzında; Ampirik ve akıl bilgisi yanında, mistik (sezgi) bilgiye de yer 

verilmiştir. Mistik bilgi İslam tasavvufunda da kullanıldığına göre bu etkinin oradan intikal ettiği 

düşünülmüştür. Güngör Yunan düşüncesindeki bu bilginin vasıtasız olduğu için, yani araya mantıki 

analizler girmediğinden öbür bilgilerden daha üstün olduğunu düşünür. Ona göre eski Yunanlılar bu 

bilgi türüyle hakikatin görüntüsünü değil (Platon’un mağara istiaresi), doğrudan doğruya kendisini 

bildiriyorlardı.  

Batı kaynaklarında ilk mistik düşüncenin Pythagoras’la başladığı, Pythagoras’ın da Orfeus dinin 

etkisiyle bu fikirlere vardığı, mistik düşüncenin bir bilgi metodu olarak Pythagoras vasıtasıyla felsefeye 

girdiği anlaşılmaktadır. Pythagoras ruhun ölümsüzlüğüne ve dolayısıyla dünyanın ebediliğine inanıyor, 

bu ebedi dünyanın duyu organlarıyla değil, ancak zihinle kavranabileceğini belirtiyordu. Eflatun’un 

fikirleriyle Yeni Eflatunculuk (Platonculuk, Neoplatonizm) denen felsefe ekolünün önemli şahsiyeti 

Plotinus arasında yer alan en önemli şahsiyetin ise İskenderiyeli Filon olduğunu belirtir. Filon insanın 

gayesi olarak, faziletli bir hayat yaşamak ve bilgi sahibi olmak için duyular âleminin ötesindeki hakikate 

(Tanrı) ulaşmayı kabul ettiğini belirtir (Güngör; 1998: 34-36). 
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Güngör, Eflatun’un “ide” teorisini güzel ve güzellik kavramları üzerinden örneklendirmiştir. 

Güzel, duyu organlarıyla kavranırken güzellik duyu dışında kavranabilmektedir. Güzel kavramında 

değişiklik vardır çünkü duyularla kavranıyor oysa güzellik duyularımızın dışında sezgi ve akılla 

kavranabilmektedir ve onun için değişmezlik gösterir. Çünkü Güngör’e göre görünen “güzel”ler (duyu 

organlarıyla kavrandığı için), birbirinden farklılık gösterir fakat onları birbirine bağlayan ve istikrarlı 

bir biçim kazanan güzellik hepsi için ortaktır. Yani duyularımızla algıladığımız bütün güzel şeylerin 

hepsi birbirinden farklıdır; hiçbirinin birbiriyle aynı olmadığı intibaını alırız. Oysa güzellik hepsinde 

ortaktır.  Eflatun buna “ide” diyor. Güngör, Eflatun’un düşüncesine dayanarak “İde birlik ve ahenk 

sağlamaktadır. Bütün şeyler değiştiği halde onların özü olan ideler değişmez. İşte o zaman fenomenler 

dünyası ile ideler dünyasını birbirinden ayrı düşünmek gerekir. İdeler gerçek ve ebedidirler ve 

üniversaldırlar. Devamlı değişen şeylerin gerçek ve mutlak bir varlığı olamaz, bunlar bir çeşit hayaldir. 

Hakikat olan onların özü yani idelerdir. Biz güzel bir insanı veya güzel bir hayvanı görüyoruz, ama 

güzellik denen şeyi doğrudan doğruya gözlerimizle görmemize imkân yoktur. Şu hâlde bizim 

gördüğümüz şeyler gerçek varlıkların birer hayalinden ibarettir” diyor (1998: 31).  

Güngör, “Filon ve Pilotinus’un fikirlerinin önemli bir kısmı Eflatun’dan gelmekle birlikte 

Panteizm ve Mistisizm ile ilgili birçok görüşlerini o sırada İskenderiye’de tıpkı Yunan felsefesi gibi 

revaçta bulunan doğulu (Hint) doktrinlerden almıştır” diyor. Filon Eflatun’un düalizmini ve ruh – beden 

ayrımını esas tutmuştur. Kâinatın yaratılışı hakkında “Sudur” telakkisine sahiptir. Dünya ebedidir ve 

onun yaratılmasına sebep Tanrı’nın iyiliğidir. Bu dünyadan daha iyisi mümkündür demek Tanrı’ya 

kusur yakıştırmak olur. Dünyanın başlangıcı var fakat sonu yoktur ve Tanrı dünyanın yaratıcısı değil, 

mimarıdır. Tanrı, kendinden sudur eden kuvvetler vasıtasıyla her yere ve her şeye nüfuz eder. Kâinatta 

her şey görünmez bağlarla birbirine bağlıdır ve bu bağlar Tanrı’nın birer eseridir. Tanrı her şeydir, 

Tanrı’nın tabiatı yaratıcılıktır. Tanrı yaratmadan duramaz. Edebi bir ışıktır ki, bütün maddi ve manevi 

ışıkların kaynağıdır (1998: 33). 

Güngör, İslam tasavvufu üzerinde Yunan ve İskenderiye konusundaki dış etkinin en önemli 

temsilcisi olarak Yeni Eflatunculuğun kurucusu olarak bilinen Plotinus’u görmektedir.  Plotinus, kendi 

felsefesini ortaya koymak bakımından özel bir eser yazmadı; öğrencilerin tuttukları ve kendisinin 

düzelttiği notlar Enneadlar (Dokuzlular, çünkü her biri dokuz fasıldır) adı altında sonradan altı kitap 

halinde neşredilen eser, Güngör’e göre sistemli bir felsefe eseri değildir (1998: 35). Plotinus’ta üçlü 

varlık zinciri söz konusudur diyor. Üçlünün başında Bir olan Tanrı, ikinci unsuru akıl, zekâ veya esprit 

diye çeşitli şekillerde tercüme edilen nous, bu hiyerarşinin üçüncü ve son halkasını ise ruh teşkil 

etmektedir.  

Tasavvufu Etkileyen Diğer Yabancı Kaynaklar: Burada ele aldığı görüşlerin önemli bir 

bölümünü önceki konularda işlemiş, Hint, eski Yunan, İran, İskenderiye, Hristiyanlık’ın etkisini 

tartışmış, bu etkilerin hangi yollarla, kanallarla olabileceği noktasında görüşler belirtmiştir. Bu arada 

Oryantalistlerin görüş ve düşüncelerine de yer vermiş, bir kısmının ön yargıyla meseleye yaklaştığını, 
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İslam tasavvufuna olumsuz bakan bir kısım yerli yazarların da oryantalistlerin bu ön yargılarını 

kullandıklarını belirtmiştir. 

Hristiyanlık etkisinin daha çok hayat tarzı itibarıyla olduğunu, ilk İslam zahidlerinin 

Hristiyanlıktaki zühd ve manastır hayatından bazı ilhamlar aldıklarını, Mekke’de İslam’dan önce de 

sufilerin bulunmuş olmasını, kılık kıyafet yönüyle de Hristiyan tarikatlarından bazı izler taşıdıklarını 

belirtir. Fakat Güngör’e (1998: 48) göre İslam tasavvufunda ve düşünürlerin görüşlerinde Hristiyanlık 

verici olmaktan ziyade alıcı olmuştur. Bilhassa Türk İslam düşünürlerinin mesela Farabi, İbn Sina ve 

özellikle İbn Rüşt (1126-1198)’ün Yeni-Eflatuncu düşüncenin gelişmesinde etkisi büyük olmuştur. 

Sonraki yıllarda (özellikle on üçüncü yüzyıldan sonra) Hristiyan mistisizmi üzerinde İslam 

mutasavvıfların etkisinin varlığını belirtebiliriz. 

Tasavvufun menşei konusunu ilk defa oryantalistler ele almıştır. Güngör çoğunda hareket 

noktası peşin hüküm olmuştur diyor. Araplar mistik düşünceye kabiliyetli olmadığı için onlara tasavvuf 

dışarıdan gelmiş olabilir. Fakat İslam mistisizminin asıl doğuş ve gelişme yeri İran olmuştur. Ona göre 

oryantalistlerden tasavvufu yabancı menşelere dayandıranlar: Nicholson Hint ve Yeni-Eflatunculuk; 

Blochet, Dozy, Von Kremer Hint-İran tesiri; Brown Sami bir dine karşı Ari reaksiyon; Palacios 

Hristiyanlığa ağırlık veriyor. Oryantalistler içerisinde İslami menşei en çok savunan L. Massignon 

olmuştur (1998: 41).   

Güngör, tasavvufun İslam içinde daima şüpheli bir şekilde bulunması, oryantalistlerin 

iddialarını, şiddetli karşı çıkışlar olmakla birlikte, kuvvetlendirdiğini belirtir. Tasavvufa karşı çıkan yerli 

yazarlar da oryantalistlerin bu iddialarını kaynak olarak kullanmışlardır. Güngör, genel görüşe 

dayanarak “İslam tasavvufu içinde sözü geçen yabancı tesirler çeşitli derecelerde bulunmakla birlikte 

bütün bu tesirler İslam’ın kendi kaynakları (Kuran ve Sünnet) içinde asimile edilmiştir” diyor (1998: 

42).  

Yabancı etkiler İslam dünyasına hangi yol ve kanallarla intikal etmiş olabilir. Hint tesirinin 

öncelikli olması dolayısıyla oradan başlayan Güngör, Arapların Hintlilerle ticareti olmakla birlikte 

düşünce bazındaki temasların sonraki yıllarda gerçekleşmiş olduğunu belirtiyor. El Biruni (973-

1050)’nin birkaç tercümesi ve Hindistan’daki inançlar hakkında verdiği bilgilerden önce İslam 

tasavvufu vardı diyor. Hallacı Mansur (858-922)’un Hindistan’a kadar bir yolculuk yaptığını biliyoruz. 

Fakat gerek bu seyahat ve gerekse tercümelerin etkisi çok fazla bilinmiyor. Ancak Güngör, Hint 

etkisinin muhtemelen karadan ziyade Basra körfezi yoluyla olabileceği kanaatindedir. Oryantalistler de 

bu konuda doğrudan bir etkiye işaret edemedikleri için etkinin, İran üzerinden dolaylı olabileceğini 

belirtmişlerdir. 

İslam tasavvufundaki “fenâ” doktrinin Budizm’deki “Nirvana”ya çok benzemesi ve İslam’ın 

ana prensipleriyle kolay uzlaştırılamayışı, açıkça bir iktibas olayına işaret etmektedir. Özellikle ilk 

sufilerden İbrahim ibn Ethem (718-777) ile Buda (M.Ö. 563-483)’nın hayat hikâyesi arasındaki ciddi 

benzerlik bu etkinin önemini ortaya koymaktadır. Hint mistisizmi ve Budizm hakkında verilen 

bilgilerden de anlaşıldığı gibi İslam tasavvufunun birçok bilinen temalarının orada da var olduğunu 
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görebiliyoruz. Güngör, bu etkilerin, “Hint kaynaklı olmak üzere, eski Yunan ve Hristiyanlıktan gelmiş 

olma ihtimali de kuvvetlidir. L. Massignon Hint tesirinin olması zikir metotlarında bulunabileceğini 

söylemektedir ki L. Gardet ve Anawati bu noktayı incelemişlerdir” diyor (1998: 43). 

Güngör’e göre, İran’daki Maniheizm dininin etkisi en zayıflarından birisidir. Maniheizm ile 

birlikte diğer klasik İran inançlarının da pek etkisinin bulunmadığını, Oryantalistlerden L. Massignon’da 

açıklamaktadır.  

Yeni Eflatuncu felsefenin kurucusu sayılan Plotinus üzerinde doğu etkisi görülmekle birlikte bu 

etkinin izleri sürdürülmemiştir. Plotinus’un yaşadığı zamanda İskenderiye’de, büyük bir ticaret merkezi 

olarak her türlü inancın -Yahudi, Hint, İran, Mısır, Yunan, Roma- temsil edildiği bilinmektedir. Güngör, 

Plotinus’un gençliğinden itibaren, felsefeye merakı dolayısıyla birçok çevreye girip çıktığını, 

Ammonius Saccas’ın1 öğrencisi olduğunu, asıl felsefenin doğuda olduğu konusunda yaygın bir kanaatin 

bulunduğu o dönemde, Plotinus’un muhtemelen Hint mistisizmi ile dolaylı da olsa ilgilendiğini, kırklı 

yaşlarda İran felsefesini öğrenmek için Roma İmparatorunun İran seferine katıldığını ancak imparatorun 

yolda kendi askerleri tarafından öldürülmesiyle zor durumda kalarak perişan bir vaziyette Antakya’ya 

geldiğini; bir yıl sonra Roma’ya gittiğini ve oraya yerleştikten sonra doğu kaynaklı düşüncelerle sık sık 

karşılaşmış olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu, zira o dönemde Roma’da her din ve mezhep adına 

hararetli misyonerlik faaliyetleri bulunduğunu belirtmektedir (1998: 44-45). 

Plotinus doğu felsefesiyle Eflatun’u birleştirmek suretiyle iki düşünce geleneği (Yunan ve 

Doğu) arasında önemli bir köprü olmuştur. Her iki dünyaya birden hâkim olarak sempatik gelmesinin 

sebebi de budur. Aslında ondan önce yaşamış bulunan Yahudi Filozofu Filon da Eflatun’la Doğu 

felsefesini ortaya koyarak yeni bir Yahudi ilahiyatı kurmaya çalışmıştır. Üstelik Eflatun felsefesini 

Musa’nın2 devamı saydı. Fakat Plotinus kadar etkili olamamıştır. 

Bundan sonra Hristiyan mistisizmin etkisiyle karşılaşıyoruz. Güngör’e göre Hristiyan 

mistisizmi Eflatun’dan itibaren gelen ve Filon’da, Plotinus’da Şark (Doğu) felsefesiyle birleşen Yunan 

felsefesinin Hristiyan inançlarıyla karışımından doğmuştur. Plotinus’tan önce yaşamış bulunan 

İskenderiyeli St. Clement, mistik bir Hristiyan ilahiyatı geliştirmiştir. İyi bir Hristiyan Tanrı hakkında 

bilgi sahibi olmakla ruhunu temizlemiş olur. Bunun için ma’rifetullahı tercih etmelidir. Ruh ve bilgi 

sayesinde Tanrı aşkı ile dolar, bütün dünyevi zevk ve arzuların üstüne çıkar. Ahlaki kötülükler ya 

 

1Yeni Eflâtunculuğun, Ammonius Saccas tarafından kurulduğu söylense de ardında eser bırakmaması ve gelenek 

oluşturmaması dikkate alınıp akımın asıl kurucusunun Plotinus olduğu söylenir. 

2Keklik’e göre Platon üzerinde önceki düşünürlerin etkileri olmuştur. “Nitekim geometrisini Mısırlılardan, 

astronomisini Babillilerden ve bazı şeyleri de Asurlulardan, Tanrı inancını ise Hz. Musa (M.Ö. XIII asır)'nın 

Tevrat’ından öğrenmiştir”. Platon’un inancı konusundaki etkisiyle ilgili olarak: “Mesela eski Yahudiler şöyle dua 

ederdi: -Ya Rabbi, beni kâfir değil Yahudi olarak ve köle değil hür olarak ve kadın değil erkek olarak yarattığın 

için sana şükrederim. Buna benzeyen sözler, Platon tarafından -şöylece tekrarlanıyordu: -Ya Rabbi beni hayvan 

değil insan olarak ve kadın değil erkek olarak ve başka bir milletten değil fakat Grek olarak yarattığın için sana 

şükrediyorum (bkz. Schopenhauer, t.y. The World as Will and Idea, 2/98-99; akt. Keklik, 1984, 74-75; 

Keklik,1996, 163). Laertius’a göre bu sözler, Thales’e de izafe edilmektedir (Bkz. Laertius, 1965, 1/55; akt. 

Keklik, a.g.e.,163, bkz., Yıldırım, 2013: 281-288). 
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cahillikten ya irade zaafından doğar. Çaresi ise, bilgi (ma’rifetullah) ve disiplin (zühd)dir (Güngör, 1998: 

48). 

Anlaşılıyor ki İslam tasavvufunda, özellikle sonraki dönemlerde çok büyük etkisi bulunan Yeni-

Eflatuncu düşünce İslam dünyasına Hristiyanlar vasıtasıyla girmiştir. Güngör, bu arada Plotinus’un 

Enneadlar’nın (Dokuzlular, Dokuzluklar) IV ve VI. Kitapları, Süryaniceye kısaltılarak tercüme edilmiş 

ve Süryaniler arasında “Aristo İlahiyatı” adı altında okunur olmuştur diyor. Ayrıca bu kitap dokuzuncu 

yüzyılda El Kindi (801-873) tarafından Arapça’ya tercüme edilerek veya tercümeyi gözden geçirerek 

Abbasi Halifesi el Mu’tasım’ (833-847)a sunmuş olması, buradaki etkiyi açıkça belirlemektedir. Etki 

düşünürler üzerinde ve özellikle Farabi üzerinde görülmektedir. Farabi’nin “Akıllar Teorisi” (Sudur) 

konusunda Plotinus’tan etkilenmiş olduğunu belirtmek mümkündür (Yıldırım, 2019: 21). Yeni 

Eflatuncuların İran üzerinden Doğuyu etkilemesi ihtimali üzerinde de duruluyor. Atina’daki akademinin 

Hristiyanlar tarafından kapatılması üzerine içlerinde İskenderiyeli filozof ve Yeni Eflatunculuğun son 

temsilcisi Damascius (480-550)’un da bulunduğu yedi Profesör İran’a göç etmek zorunda kaldı ve 

Yunan felsefesinin hayranı olan Husrev (532) tarafından çok iyi karşılanmış oldular (Güngör, 1998. 50).   

Özetle Güngör’ün de işaret ettiği gibi İslam felsefesinde Yeni Eflatuncu mistisizmin bütün 

izlerini görmek mümkündür. Öyle ki akılcı filozof olarak bilinen, hatta tasavvufa karşı mesafeli Farabi 

ve İbn Sina üzerinde bile Platinus’un etkisini görebiliyoruz. Bu etki İskenderiye ve Harran yoluyla 

olmuştur. Kesişme noktası oralardır. 

2.2. Tasavvufu Etkileyen İç Sebepler 

İç sebep olarak Güngör’ün belirttiği iki kaynak var; biri Kuran, diğeri de Hz. Peygamber (Hz. 

Muhammed)’in sünnetidir. Tasavvufu hayat biçimi olarak kabul edenler Allah yolunda maddi 

hayatlarını hiçe sayıyorlar. Başlangıçtaki esas karakteri züht ve takvadır.  Güngör zühd hayatının 

peygamberin karakteri olduğunu belirtiyor; Hz. Muhammed, elindeki bütün imkânlara rağmen fakir bir 

hayatı tercih etmiş, maddi servete kıymet vermemiştir. Serveti Allah yolunda harcamayı teşvik ediyor, 

hatta rivayete göre fakirliğiyle övünüyordu. İlk zahidler, Kuran’ın deruni hakikatlerine ulaşma 

iddiasında değillerdi; Kuran’ın normatif esaslarına uymanın yanı sıra zengin bir manevi hayat yaşamak 

arzusunda idiler. Tıpkı Peygamber’in, din kurucusu olarak Allah’a daha yakın olmak bakımından 

geceleri geç vakit kalkıp namaz ve dua ile zaman geçirmesi, ilk Müslüman zahidler için derin manevi 

hayatın en büyük delili olarak görülmekteydi. Hicretin ilk üç yüz yılına kadar görülen tasavvuf ehlinin 

karakterleri böyle olmuştur. Bu dönemdeki mutasavvıfların iç hayata verdikleri önem dolayısıyla aşırı 

tecerrüde (bütün dünyevi ve maddi şeylerden soyutlanma, uzaklaşma) yol açtıkları, sosyal, siyasi ve 

iktisadi hayattan elden geldiğince uzaklaştıkları görülür.  

Hicretin ilk iki yüz yılında Medine’de ve özellikle Irak bölgesinde Zuhhad, Kurra, Bekkaün, 

Kussas, Nussak gibi çeşitli adlar altında popüler olan bazı zümreler, ortak özellik olarak dini vaazlarıyla 

halkı Allah’ın gazabı konusunda uyarmak için toplumun bulunduğu yerlerde heyecan içinde ve 

ağlayarak Kur’an okumuşlar; Kur’an’dan aldıkları hikâyeleri süsleyerek ve ahlakla ilişkilendirerek halkı 

etkilemeye çalışmışlardır. O dönemdeki fıkıh (hukukçu) ve ulemaların (bilginlerin) görüşleriyle çatışma 
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meydana gelmiş ve giderek bilginlerin karşısında sufi bir tabakanın ortaya çıkmasına ve bunların bir 

sosyal grup olarak bilinçlenmelerine ve daha sonra da teşkilatlanmalarına yol açmıştır. Güngör’e (1998: 

57) göre ilk sufiler esas itibarıyla bu zühhad (zahidler) grubu arasından çıkmıştır.  

Güngör’e (1998: 57-58), göre mutasavvıflar dini hiçbir zaman bizim anladığımız manada bir 

ilim konusu olarak görmemişler, dinin ancak yaşandığı zaman bir manası olabileceğini söylemişlerdir. 

Bu yüzden ilk fıkıhçıların din yorumları onları iki bakımdan tedirgin etmiştir. Birincisi dini, objektif, 

harici bir kaideler sistemi olarak almanın hakiki imanla herhangi bir ilgisini görmemişler; ikinci olarak 

da fıkıhçıları fert olarak ‘başkalarına tavsiye ettiklerini şahsen yapmayan’ samimiyetsiz insanlar olarak 

telakki etmişlerdir.   

Tasavvuf veya mistisizm, hayata karşı belli bir tavır ve davranış olarak ortaya çıkmış, sonra da 

bir düşünce tarzı olarak sistemli hale gelmiştir. Güngör’e göre İslam’da ilk sufiler, zühd ve takvada 

dikkati çekecek derecede ileri gitmişlerdir. Zahidler olarak belirttiği ve İslamiyet’in ilk yıllarında yer 

alan şahsiyetlerin dışında, sonraki yıllarda ilk büyük mutasavvıf olarak Hasan Basri (641-728)’nin 

ismini zikretmiş; onun tabiatüstü veya duyular dışı bir âlemle temas veya Tanrı ile bir olma iddiasının 

tamamen dışında; nefs muhasebesi yoluyla günahtan kaçınmayı öğütlemesi ve dünyaya aldanmamaları 

için insanları devamlı şekilde uyarması, mutasavvıf olarak ayırt edici özelliğini belirtmiştir (1998: 56). 

Güngör ilk zahidlerin Hristiyan münzevilerini taklit etmiş olmaları pek muhtemeldir diyor. 

Mekke’de İslam’dan önce de sufilerin varlığı bu anlayışın taklit sonucu geliştiğini 

kuvvetlendirmektedir. Bunlar İslam’dan önceki hayattan uzak yaşayan, üzerlerine gelecek bir ilahi 

gazaptan dehşete kapılarak zühd yolunu tercih edenler olarak ortaya çıkmıştır. 

Abbasiler döneminde ve Bağdat’da, Haris Muhasibi (781-837) ile birlikte sufiliğin, ilk defa bir 

doktrin şekline dönüşerek zühd hareketinden mistik bir karaktere büründüğünü belirtir (1998: 58). Onu 

diğerlerinden ayıran önemli özellik ise ilahi aşktır ve bunun Allah tarafından kendisine lütfedildiğini 

belirtmiş olmasıdır. Böylece zühd, sadece korkuyla değil, sevgiyle birleşmiş bir şekilde geliştirilmiştir. 

Korku ile başlayan şey sıkı bir kulluk ve nihayet muhabbetle neticelenmiştir.  

Güngör bu dönemde zühd hareketiyle karışık olarak tasavvufu savunanlarla Sünni itikat 

arasında bir çatışma yaşanmamıştır diyor. Zira bunlar Peygamberi rehber alarak şeriata uygun 

yaşadıklarını savunuyorlardı. Bu dönüm noktasının en renkli simaları arasında Zunnun-ı Misri (ö.861), 

Bayezid-i Bistami (ö.875) ve Cüneyd Bağdadi (ö. 910)’yi saymaktadır. Fakat özellikle Beyazid ve 

Zunnun’un giderek sapıklık gösterdiğini ve tasavvufun Müslümanlar arasında çatışmaya sürüklendiğini; 

Yunan felsefesinin ilk izlerinin de yine bu dönemde Tirmizi (Ö. 898) ile ortaya çıktığını belirtir.  

Sufi öğreti ile ehlisünnet itikadı arasında Tirmizi gibi şahsiyetler birlik ve uygunluk sağlamak 

için uğraşmışlardır. Güngör (1998: 64), bu uğraşıların ulema arasından değil, sufiler arasından çıkması, 

sufilerin kendilerini kabul ettirme çabalarından kaynaklanmış olduğunu belirtiyor. Ona göre ulema 

bunları çoğu zaman zındıklıkla suçlamış, onlar da güç bir hayat yaşamak zorunda kalmışlardır; bu 

bakımdan titiz bir hassasiyetle kendilerini ulemaya kabul ettirmeye girişmişlerdir.  
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Sufiliği Sünni Müslümanlığa uyacak şekilde yorumlayan eserlerin çoğu sufilerin yazdıkları 

kitaplar değil, onlar hakkında yazılan kitaplardır. En önemlisi Gazzali (1058-1111)’nin çalışmasıdır. 

Bunun dışında Ebu Nasr Sarrac’ın Kitabü’l-Lumma fi’t -Tasavvufu ile Kuşeyri’nin Risalesi’ni sayan 

Güngör, Sarrac’ın asıl maksadının sufi yolunun Kuran ve Sünnete dayandığını göstermek olduğunu 

belirtir. Sarrac’a göre sufinin normal Müslümanlardan farkı, dini hayatın deruni tarafına fazla önem 

vermelerinden ileri gelmektedir. Fakat Sarrac’da Kur’an ve Sünnete yeri bulunmayan her türlü vecdin 

batıl olduğunu bildiriyor (Güngör, 1998: 65).  

3.Tasavvufta Gazali’nin Önemi 

İslam’la bağdaşmayan çoğu dış kaynaklı, bazen alay konusu yapılan ve maksadını aşan zühd 

veya tasavvuf görüşleri, fıkıhçılar ile tasavvufçular arasında zamanla çatışmalara yol açmıştır. Din, 

tasavvuf gibi ikilemlerin Gazali tarafından rasyonel, mantıklı ve bir metotla ele alınmış olması, İslam 

dünyasında tasavvufu, düşünce sisteminin, yani felsefenin bir kolu haline getirmiştir. Güngör (1998: 66) 

bundan hareketle Gazali’nin en orijinal yönü, onun “İslam’da Sünnilik ve tasavvuf veya şeriat ile tarikat 

diye iki ayrı cereyanı uzlaştırması değil, bu ikisinin bir olduğunu göstermesidir” diyor. Bu duruma göre 

İslam âlimlerinin çoğu aynı zamanda sufi, tarikat büyüklerinin çoğu aynı zamanda âlim kimselerdir.  

Gazaliye göre sufiler hem ilmi hem davranışları (ahlakı=ameli) zorunlu görürler. Nefsi 

kötülüklerden kesmek ve ahlakı kötü sıfatlardan arıtmayı öngörürler. Kalbi Allah’tan gayrı her şeyden 

ayırmak ve sadece onunla doldurmak gerekir. Güngör’e göre Gazali, bu işin bilgi tarafını amel 

(davranış=ahlak) tarafından daha kolay bulmuş, böylece tasavvufun bilgiyle ilgili tarafının özünü 

kavramıştır. Fakat asıl sufiliğe mahsus olan tarafın zevk (vecd) ile hal ile sıfatların dönüşümü 

(tebeddülü) ile kazanabileceğini söylemektedir. Onun zevk dediği şey vasıtasız idraktir, yani iman 

mevzuu olan şeyi akıl yoluyla değil, bizzat müşahede (kalp gözüyle görmek) ile bilmektir. Güngör 

(1998: 67), Gazali’nin üç çeşit bilgiden söz ettiğini belirtir: Birincisi vasıtasız idrakle elde edilen bilgidir 

(Gazali’ye göre bu bilgi zevk= vecd ile elde edilir). İkincisi akıl ve muhakeme ile elde edilmektedir. 

Güngör buna ilim diyor. Üçüncüsü de basitçe inanarak bilinen, elde edilen bilgidir. Gazali’ye göre 

sufinin vasıtasız bilgisini elde etmek için onun gibi yaşamak, yani kalbi bütün dünyevi ilgilerden koparıp 

sadece Allah’a yer verecek derecede davranmak gerekir.  

Zevkin dindeki yeri konusunda Gazali, vahyin en yüksek zevk olduğunu, yani sufinin bu yolda 

Peygamber’i taklit ettiğini söylüyor. Zevkten nasibi olmayan kimse peygamberliğin hakikatleri 

hakkında sadece sözden ibaret bir anlayış kazanabilir diyor. Gazali, zevkin vermiş olduğu bilgiyi aklın 

vermiş olduğu bilgiden üstün kabul ederek duyu organlarımızın verdiklerini aklımız denetler, aklın 

verdiklerini de akıl üstü bir gücün denetlemesi gerektiğini belirtir.  

Şu hâlde Güngör’e göre İslam dünyasında Gazali’nin Sünni tasavvuf anlayışını yerleştirmek 

üzere çalışan diğer şahsiyetlere göre orijinal yönü İslam’da Sünnilik ile tasavvuf veya şeriat ile tarikat 

diye bir ayrımın olmadığını, ikisinin bir olduğunu göstermesidir. 
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4.Tasavvufta Diğer Düşünürlerin Önemi 

Sühreverdi (1154-1191): Gazali’den sonra Tasavvufu felsefi sistem haline getiren Plotinus’un 

sudur teorisinden hareket ederek varlık kademeleri hakkında yeni görüş getirmiştir. Bu görüşün esası 

vahdeti vücutculuk (panteizm)1 olup hem ontoloji (varlık), hem bilgi nazariyesi (epistemoloji) 

bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur. Ona göre varlık birdir, onun birbirinden farklı görüntüleri 

(canlı, cansız, insan, hayvan ve bunların kendi içlerindeki fakları) sadece mükemmellik bakımındandır. 

Böylece bütün kâinat bir tek varlığın mahiyet olarak aynı, fakat mükemmellik olarak derece derece farklı 

görüntülerinden ibarettir. Buna göre ontolojik olarak Tanrı ile insan arasındaki fark da ortadan kalkmış 

olmaktadır; insan kusurlu bir Tanrıdır veya Tanrı mükemmel insandır.  

Muhyiddin İbn’ül Arabi (1165-1240): Güngör, felsefenin dinle karışmasından sonra ortaya 

çıkan düşüncenin en parlak ve aynı zamanda en tartışmalı ismi Muhyiddin İbn’ül Arabi’dir diyor.  

Kurduğu felsefenin takibi son derece zor olduğunu, zahir-batın ayırımına önem vermesi dolayısıyla işi 

büsbütün zorlaştırdığını ve anlaşılmaz kıldığını belirtir. Öyle ki, kendisi bile anlattıklarını anlaşılır hale 

getirmek üzere eserlerine şerh yazmıştır. Vahdeti vücutçu olarak varlığın özde bir olduğunu, ancak 

çokluk halinde ortaya çıktığını belirtmiştir.   

Mevlâna (1207-1273) ve Sadreddin Konevi (1209-1274): İbn’ül Arabi’nin döneminde yaşayan 

ve ondan etkilenen Mevlâna ve özellikle Sadreddin Konevi sınırlı bir çevrede kalarak çok fazla 

tanınmamışlardır. Güngör (1998: 77) bunlara şair mutasavvıflar diyor. Bunlarda Panteistik heyecan 

coşkunluğunun sık sık görüldüğünü belirtir. 

Hoca Ahmet Yesevi (1093-1166/67): Orta Asya’dan onun vasıtasıyla yayılan ve ahlak yönüyle 

bugün de değerini muhafaza eden “Yesevilik” ayrı bir çalışma konusu olarak burada kısaca ele 

alınmakla yetinilmiştir. Onun Anadolu ve balkanları Türkleştirmek, İslamlaştırmak için gönderdiği 

öğrencilerinin rolleri efsanelerle karışık anlatılmaktadır. Tasavvuf akımının önemli temsilcilerindendir. 

Öğretisinin temeli, insanın, Allah’ı “nur-ı iman” ile kendi ruhunda bulması ve hissetmesine 

dayanmaktadır. Yesevi düşüncesinin son amacı, insanın ahlaki ve manevi açıdan olgunlaşmasıdır.  

5. Türkiye’de Tasavvufa Yapılan İtirazların Sebepleri 

Güngör, Türkiye’de tasavvufa yapılan itirazların kaynağını üç ana grupta değerlendirmektedir. 

Birincisi tasavvufun sübjektif ve her an istismara açık olmasıdır: İslam’ın yenidünyada nasıl 

yorumlanacağı, bugün nasıl bir din hayatı yaşamak gerektiği sorusu karşısında tasavvufi düşüncesi ve 

onunla ilgili uygulamalar, tarihten günümüze zaman zaman şiddetli ve bazen de durgun bir şekilde 

tartışılarak devam edegelmiştir. Güngör, bugün Müslümanların din ve sosyal hayatını yeniden 

düzenlemek ve kendilerine rehber olabilecek prensiplerin kaynaklarını tayin etmek zorunda olanlar 

vardır. Bu noktada “tasavvuf onların işine pek yarar görünmüyor” diyor. Zira Güngör, tasavvufu kapalı 

 
1Güngör eserinde, Sühreverdi el Maktul’ün Panteist olduğunu belirtmektedir. Ancak Sühreverdi ve onun etkilediği 

İbn’ül Arabi Panteist değildir; Panenteist’tirler. Panteizm, Tanrı ile evreni bir kabul eden görüştür. “Tümtanrıcılık” 

olarak da adlandırılır. Panentezim ise, her şey Tanrı’dadır, Tanrı ile evren bir değildir görüşüdür. Buna çift kutuplu 

evren anlayışı da denir. Tanrı'yı soyut mutlak ve değişmez gibi yönleriyle evrenin üstünde; somut değişen ve 

görevli yönleriyle evrenin içinde görür.  
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ve sübjektif bir alan olarak değerlendirmektedir. “Bir sosyal reformcu hitap ettiği kitlenin bütünü için 

mana ifade eden, herkes tarafından anlaşılan ve kabul edilebilecek mahiyette olan esaslardan hareket 

etmek mecburiyetindedir”. Ona göre bireysel yaşantıyı (tecrübe) esas tutan ve bir zihinden öbürüne nakli 

adeta imkânsız bulunan manevi hallere dayanan tasavvufi düşünce ona bu hususta yardımcı 

olmayacaktır. Tasavvuf sübjektif ve batıni (iç gerçekle ilgili, gizli) özelliklidir (1998: 10). Bu sebeple 

din hayatına yeni şekil vermek isteyenler, özellikle “dini reform dönemlerinde” tasavvufun sübjektif ve 

batıni olmasını gerekçe göstererek bunun dinin esaslarından kolayca uzaklaşmaya ve uzaklaştırmaya 

müsait olduğunu dile getirmişlerdir. Çünkü bu iki özelliğin kişisel olduğunu ve istismara açık olduğunu 

belirtmiştir. 

İkincisi dış kaynaklı ve kasıtlı yayın ve ifadelerin etkisidir. Özellikle İslam adına reform yapmak 

isteyenler on beşinci yüzyıldan itibaren Batının lehine gelişen akılcı müspet ilimin ortaya koyduğu 

başarılı sonuçları gerekçe göstermişlerdir. Güngör’e (1998: 10-11) göre, “İslam dünyasının reform 

ihtiyaçları –dokuzuncu ve onuncu yüzyıllardaki entelektüel kavga dışında- Batı ile mücadele halinde 

ortaya çıkmış ve burada Batı’nın rasyonalist-ilimci geleneğinin Müslümanlar üzerinde büyük bir manevi 

baskısı olmuştur. Bu baskı irrasyonalist-antientellektüel cereyanlara karşı çekişmeyi büsbütün 

arttırmıştır ve halen arttırmaktadır. Türkiye’de bu konulardaki tartışmaların seyri İslam dünyasında 

görülen genel gidişe uymaktadır. Birinci dünya savaşından sonra Müslümanlar arada hiçbir aracı 

olmadan Batı dünyası ile doğrudan temas kurmak zorunda kaldılar. Bu temas onları Batı’nın siyasi ve 

medeniyet blokuna karşı İslam dünyası halinde ortaya çıkabilmesi zorunluluğunu her zamankinden fazla 

hissettirdi. Pek çok İslam düşünürü İslam ülkelerine yeni bir hamle gücü kazandırmanın ancak İslami 

bir hareketle mümkün olabileceğini ileri sürdüler. Bu manada düşünenlerin hemen hepsi de modern 

medeniyetin iktibas edilmesi gerektiğini, modern medeniyetin, özellikle ilim ve fennin İslamiyet’e 

yabancı veya aykırı olmadığını düşündüler. İslamiyet’in Batılılarca zannedildiği veya şu sıralarda 

uygulandığı şekliyle hurafelere, akıl dışı şeylere yer vermediğini özellikle belirttiler. Batı dünyasına 

karşı İslam dünyasının toparlanmasını isteyenler bir yandan İslam’ı yanlış anlayan yabancılara karşı onu 

doğru tarafıyla tanıtırken, diğer taraftan da kendi içinde onu yanlış bilen ve yanlış uygulayanlara karşı 

yoğun bir aydınlatma kampanyası açmak zorunda kalmışlardır. İslamiyet’e sokulan hurafeler genellikle 

“İsrailiyat” adı verilen ve İslamiyet’e sonradan girmiş bulunan “Yahudi menşeli” inançlardan 

gelmektedir. Güngör’e (1998: 11-12) göre “İsrailiyat Mütehassısı” adı verilenlerin hedef tahtalarından 

biri ve belki en önemlisi tasavvuf olmuştur. Eserinde bunlara yönelik sert ifadeler kullanmaktadır. En 

önemlisinin ve ilkinin Abdullah İbn Sebe olduğunu söyler.  

Üçüncüsü tasavvufla ilgili yazılan eserlerin hemen tamamının dini naslara 

dayanması/dayandırılması ve bu eserlerin metot kusurlarıyla birlikte günümüze kadar devam ettirilmiş 

olmasıdır: Güngör, tasavvufun aleyhinde bulunanların hücumlarının büyük bir kısmının klasik 

metinlerin yorumlanmasından, yani bilgisizlik ve düşünce kısırlığından ileri geldiğini, fakat tasavvufu 

savunanların da eski eserlerin gölgesine sığındıklarını, bu eserlerden başka bir varlık gösteremediklerini 

belirtir. Ayrıca eski düşünürlerin eserlerini tercüme ve şerh eden birkaç kıymetli araştırmacının metot 
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kusurları onların önemini azaltmıştır. İsimlerini belirtmeden tenkit ettiği bu çağdaş yazarların eski ve 

kusurlu şerh metotlarını olduğu gibi kullandıklarını, verdikleri örneklerin bile onların bakış açılarından 

ibaret olduğunu belirtmektedir. “Öyle ki, bu kitaplarda müellif ile yorumcuyu birbirinden ayırmak 

imkânsızdır; bugün yapılan bir şerhin bundan beş-altı yüz yıl önce yapılmış olanlardan sadece tarih farkı 

vardır” (1998: 14).  

Sonuç 

Tasavvuf, Türk İslam düşüncesinde felsefenin önemli bir alanıdır. Dini, felsefi ve ahlaki bir 

sistemin adıdır. Türk-İslam dünyasında başlangıçta felsefi düşünce sistemi olarak değil, Kuran ve 

Sünnete dayalı pratik hayat şeklinde ortaya çıkmıştır. Allah korkusu ve sevgisiyle karışık züht hayatını 

yaşamak ve dünyevi bütün zevklerden uzaklaşmak şeklinde kendini göstermiştir. Sonra vecd yoluyla 

Allah’a kavuşmak veya Allah’la birleşmek (tevhid) türünden devam edegelmiştir. Özellikle felsefi 

sistem olarak bakıldığında iç veya dış etkilerinden söz edilebilir. Dış etki olarak Hind, Çin, İran, Yunan, 

İskenderiye ve Anadolu gibi kültür havzalarına işaret edilmiştir.  

Hiçbir düşünce, pratik hayat veya felsefi sistemin, az veya çok birbirinden etkilenmeden orijinal 

olarak ortaya çıkmış olması ihtimal dışıdır. İslam Tasavvufunu da böyle düşünmek gerekir. Kültür ve 

medeniyet, felsefi görüş konularında klasikleşmiş başlangıç meseleleri de bu bakımdan hep tartışmalı 

olmuştur. Ayrıca İslam tasavvufu konusunda yorumda bulunan yerli ve yabancı (oryantalist) pek çok 

düşünürün görüşü de tartışmalıdır. Güngör bu anlamda oryantalistleri ön yargılı olduklarını, yerli 

kaynakların da -çok az istisna dışında- ciddi olmadıklarını belirtir. İnsan eliyle inşa edilen bütün 

düşünceler, felsefi sistemler, pratik hayat tarzları tartışmalıdır.  

Güngör, Türkler Anadolu’ya dağınık ve kalabalık kitleler halinde yerleştiklerinde birlik ve 

beraberliği sağlamada tasavvuf ehli şahsiyetlerin önemli etkisi olduğunu söylüyor. Bu anlamda Ahi 

Evran (1169-1261), Şeyh Edebali (1206-1326), Hacı Bektaş-i Veli (1209-1271), Yunus Emre (1238-?), 

Tapduk Emre (1200?-1300? Ayrıca 1324?-1362?), Hacı Bayram-ı Veli (1352-1430) gibi düşünürlerin 

etkisi olmuştur. Dağınık halde köy veya mezralarda yaşayan Türkler arasında uzun bir zaman 

Anadolu’da siyasi istikrar, Güngör’e göre bu yolla sağlanmıştır. Ayrıca yabancı bir ülkede çoğu şehirli 

olan ve eski medeniyetlerin temsilcisi bulunan toplumlarla karşı karşıya kalınca kimliklerini koruyarak 

birlik halinde hareket etmeleri de bu etkiyle olmuştur. Özellikle Hoca Ahmed Yesevi (Pir-i Türkistan, 

1093-1166/67) ve öğrencilerinin etkisi büyük olmuştur. 

Bunun yanında tasavvufun olumsuz etkileri üzerinde de durulabilir. Özellikle zeki ve çalışkan 

bazı kimseleri ilmi hayattan uzaklaştırarak kabuğuna çekilmesine yol açmış, toplumdan ve hayattan 

uzaklaştırmasını sağlamıştır (Yıldırım, 2010: 131-146). 
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POST-SOVYET DÖNEMİNDE KAZAKİSTAN TARİHİNİN YENİDEN YAZILMASI 

Nur ÇETİN1 

 Svetlana SMAGULOVA2 

Özet 

1991’de Türk halklarının bağımsızlıklarına kavuşması, Kazak tarih biliminde de çok büyük 

değişikliklere neden olmuştur. Sovyetler Birliği tarafından sansürlenen Kazak tarihinde, daha önceki 

dönemde arşiv köşelerinde gizlenen değerli kaynaklar ışığında ayrıntılı olarak araştırılmamış ve 

değerlendirme bakımından tartışma konusu olan birçok mesele gündeme alınmaya başlandı. Çünkü 

Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan’da yapılan tarihi araştırmalar Komünist rejimin ideolojisine 

uygun olarak, çoğunlukla Komünist Parti tarihi ile Sovyet dönemi tarihini kapsamış olup, Marksist-

Leninist görüş bakımından yazılmıştır. Örneğin, Sovyetler Birliği döneminde Kazak halkına karşı 

yürütülen sömürücü siyasetten hiç bahsedilmeyip, Rusya’nın sömürge siyasetine karşı Kazakların milli 

mücadelesi, burjuvazi milliyetçi eylemi olarak değerlendirildi ya da bu gibi meselelere hiç değinilmeden 

konu kapalı bırakıldı. Sovyet Birliği sansürünün kalkmasından sonra bağımsızlığına kavuşan tüm 

halklar gibi, Kazaklar da kendi tarihini gözden geçirmeye ve yeniden değerlendirmeye başladılar. İlk 

olarak, Türk halklarının en zor ve en acılı dönemi olan, pekçok kayıpların verildiği, milli devletlerinin 

kurulduğu ve Sovyet Hükümeti tarafından dağıtıldığı, Türk birliğinin yok edilmesi için uğraşıldığı ve 

çok zulüm gördüğü XX. yüzyılın tarihi ele alınmaya başlandı. 1989-1990 öğretim yılından itibaren 

Kazakistan okullarında “Kazakistan Tarihi” dersi zorunlu bir ders olarak programlara dahil edildi. 

Bağımsız Kazakistan’ın ilk yıllarında yürütülen bilimsel araştırmaların neticesinde ilk önce Kazak millî 

mücadele tarihi, 20.yüzyılın başındaki siyasi toplumsal mücadele tarihi, Kazak aydınlarının oluşum 

tarihi ile Kazakistan’da Sovyet iktidarının gelişmesi, Kazak aydınlarının tasfiyesi, kollektifleştirme 

konularındaki eski değerlendirmeler yeni bakış açısıyla tekrar ele alınmaya başladı. Milli şuurun ve 

devletin gelişmesi için, tarihin çelişkili ve karanlık sayfaları incelenerek gerçeklerin ortaya konulması 

şarttır. Böylece, gelecek nesillere doğru gerçek bilgiler ve tarihi hakikatler ulaştırılacaktır. Bu çalışmada 

Sovyetler Birliği döneminde Kazak tarihi çalışmaları ve bilim adamlarının verdiği mücadeleden 

bahsederek, bağımsızlık döneminde Kazakistan tarihinin “milli süzgeçten” geçirilerek yeniden 

yazılması meselesi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Kazak tarihi, bağımsızlık, Orta Asya, Sovyetler Birliği. 

 

RE-WRITING THE HISTORY OF KAZAKHSTAN IN POST-SOVIET PERIOD  

 
Abstract 

In 1991, Turkic people gained independence that led to enormous changes in Kazakh history. In Kazakh 

history many issues were not discussed in details because ıt was censored by the Soviet Union, and were 

hidden in archives. But after the independence  materials became available and discussions on these 

issues started. The historical researches conducted in Kazakhstan during the Soviet Union, were in 

accordance with the ideology of the Communist regime and mostly covered the history of the 

Communist Party and the history of the Soviet period that was written in terms of Marxist-Leninist 

view. For example, there was not mentioned exploitative politics towards Kazakh people during the 

Soviet Union. Kazakh national struggle against Russia's colonial policy was regarded as Bourgeois 

nationalist action, or the subject was left without any mention. Like all nations that became independent 

after the abolition of Soviet Union censorship, Kazakhs began to revise and reassess their history. On 

the first place, the most difficult and painful period of the Turkic people, the XXth Century history 

began to be discussed. İn this period many losses were given, the national state was established and 

dispelled by the Soviet Government, the Turkish unity was tried to be destroyed. Since the academic 

year 1989-1990, the course History of Kazakhstan has been included as a compulsory course in 

Kazakhstan schools. As a result of scientific research conducted in the first years of independent 

Kazakhstan, the history of Kazakh national struggle, the history of political social struggle in the early 

20th century, history of formation of Kazakh intellectuals and development of Soviet power in 

Kazakhstan, liquidation of Kazakh intellectuals, old assessments of collectivisation issues have been re-

considered from a new perspective. For the development of national consciousness and state, it is 
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necessary to reveal the facts by examining the contradictory and dark pages of history. Thus, correct 

information and historical truths will be delivered to future generations. In this paper, Kazakh history 

studies and the struggle of the scientists during the Soviet Union will be discussed and the issue of 

rewriting the history of Kazakhstan through the “National Filter” will be scrutinized. 

Key Words: Kazakhstan, Kazakh history, independence, Central Asia, Soviet Union. 

 

Giriş 

1990’lı yıllarda Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına kavuşması, Kazak tarih biliminde 

çok büyük değişikliklere neden olmuştur. Sovyetler Birliği tarafından sansürlenen Kazak tarihinde, daha 

önceki dönemde arşiv köşelerinde gizlenen değerli kaynaklar ışığında ayrıntılı olarak araştırılmamış ve 

değerlendirme bakımından tartışma konusu olan birçok mesele gündeme alınmaya başlandı.  

Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan’da yapılan tarihi araştırmalar Komünist rejimin 

ideolojisine uygun olarak, çoğunlukla Komünist Parti tarihi ile Sovyet dönemi tarihini kapsamış olup, 

Marksist-Leninist görüş bakımından yazılmıştır. Dolayısıyla, birçok konu tek taraflı değerlendirilmiştir. 

Bununla ilgili, büyük bilim adamı, tarihçi Prof. Dr. Manaş Qozıbayev (1998: 125), şöyle yazmıştır: 

“Sovyet döneminde Kazakistan tarihini araştırmanın asıl amacı, SSCB tarihinin ve sınıflandırılmış 

toplum lehine çizilmiş bir çemberin içinde kaleme almaktı. İlk önce, Kazak milletinin geçmişi ile tüm 

Kazak tarihi, dünya tarihi geleneği dışında, gelişmeyen, uzak taşra bölgesi tarihi niteliğinde betimlendi. 

Bunun yanı sıra, Kazakistan tarihinin gerçekten bilimsel olarak araştırılması ancak Sovyet döneminde 

başlanılmıştır denildi. Böylece, totaliter ideolojisine uygun olarak, Kazak toplumunun tarihi düşünce 

sistemindeki gelişme süreci bilinçli bir şekilde değişime uğratıldı.” 

Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan tarihi ile ilgili olarak, 1943 yılında A.M.Pankratova ile 

M.Abdikalıkova’nın editörlüğünde yayımlanan “Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarihi” adlı 

akademik eser, Kazak halkının eski döneminden 1940’lı yıllara kadarki tarihini kapsamıştır. Bundan 

sonra 1949, 1957 (iki cilt) ve 1970-1980 yıllarında (beş cilt) neşredilen eserlerde sunulan bazı tarihi 

görüşler günümüze kadar değerini koruya gelmiştir. Hâlbuki adı geçen akademik eserlerde, Sovyet 

döneminde Kazak halkına karşı yürütülen sömürücü siyasetten hiç bahsedilmeyip, Rusya’nın sömürge 

siyasetine karşı Kazakların milli mücadelesi, burjuvazi milliyetçi eylemi olarak değerlendirildi ya da 

bunun gibi meselelere hiç değinilmeden kapalı bırakıldı.  

Çarlık Rusya Hükümeti’nin Kazak topraklarında yürüttüğü sömürge ve Ruslaştırma siyaseti ile 

buna karşı olan Kazak halkının millî mücadelesi ve hareketleri Kazak halkı bakımından 

değerlendirilerek, tarihi gerçekleri açık şekilde yazmayı hedefleyen Bek Suleymenov, Ermuhan 

Bekmahanov, Esmagambet Ismaylov, Kajım Cumaliyev, Kayum Muhamethanov, Kanış Satbayev, 

Muhtar Avezov gibi Kazak aydınlar (Düysenova, 2009:192) Sovyet döneminde siyasi tasfiyeye 

uğramışlardır.  Ortaya koyduğu eserleri ise, sosyalist topluma uymayan eserler listesine eklenerek, parti 

toplantılarında kınandı ve yasaklandı. Aydınların çoğu tutuklanarak, uzun süreli mahkûm edildi. 

Diğerleri ise, siyasi sürgüne uğradılar. Örneğin, tarihçi Ermuhan Bekmahanov, “Kazakistan Tarihi” adlı 

eserde, Çarlık Rusya’nın sömürge siyasetine karşı Kazak milli mücadelesinde önemli yeri olan Han 

Kenesarı Kasımov’un önderliğindeki hareket ile ilgili yazılan “Kenesarı Kasımov’un Liderliğinde 
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Gerçekleşen Millî Mücadele” bölümünde bu hareketi “feodal monarşist mücadelesi” olarak değil, 

“Kazak Halkının Kurtuluş Mücadelesi” olarak nitelendirdiğinden dolayı tasfiye edildi. Burjuvazi 

milliyetçilikle suçlanan bilim adamının bütün ilmi unvanları alınır, 25 yıl hapis cezası kesilir ve bunun 

bir buçuk yılını siyasi suçluların bulunduğu ve acımasızlığı ile meşhur olan GULAG hapishanesinde 

geçirdi (Kazakistan Tarihi, 1943). Böylece, Sovyet rejimi belirlediği çizgiden çıkamayan tarihçiler, 

Kazakistan’ın gerçek geçmişini açık şekilde değerlendiremediler. Bu durumdan dolayı Kazak tarihi 

sürecindeki 18. yüzyıldan itibaren Kazak topraklarında yürütülen Çarlık Rusyası’nın sömürü siyaseti, 

Kazakların milli mücadelesi, sömürge siyasetini devam ettiren Sovyetler Birliği sisteminin 

Kazakistan’daki faaliyetleri, bu bağlamda gerçekleştirilen çeşitli idari, ekonomik ve kültürel reformlar 

ve bu reformlara itiraz olarak ortaya çıkan Kazak halkının milli eylemleri ile mücadelesi gibi önemli 

konular, tarihi araştırmalarda konu dışı bırakılmıştır.  

Materyalist görüşün hâkim olduğu Sovyetler Birliği döneminde daha çok toplumsal ekonomik 

araştırmalar olarak üretim sanayi ilişkileri, toplumsal sınıf yapısı, halklar dostluğu, devrim ve savaş gibi 

konulara yer verilmiştir. Bununla birlikte, bilimsel araştırmaların Marksist-Leninist ilkelere dayanılarak 

kaleme alınması zorunluluğu vardı. Bu durum, araştırmacının serbest şekilde hareket etmesine engel 

teşkil ederek, iktidarda bulunan hükümetin oluşturduğu ideolojinin etkisi altında bırakıyordu. Ancak 

tarihçiler yapılan bütün bu engellere rağmen arkeoloji, etnoloji, antropoloji alanlarında birçok bilimsel 

araştırmalar yapabilmişlerdir. Alkey Marğulan (1950:122; 1979:336), Halel Arğınbayev (1969:170; 

1973:328), Kemal Akışev (1963:320)  vb. araştırmacıların eserleri millî tarihin gelişmesine önemli katkı 

sağlamışlardır. 

Sovyet döneminde okul ve yükseköğretim kurumlarının eğitim programlarında Rusya tarihine 

öncülük sağlanarak, Kazakistan tarihi ek ve zorunlu olmayan bir ders olarak verilmiştir. Bununla 

birlikte, ders kitaplarında verilen konular, Rus tarihi ile ilişkili olan konulardan ibaretti. Sonuç olarak, 

Sovyet Hükümeti’nin menfaatçi ideolojik siyasetinin neticesinde Kazak halkının millî değerleri ile 

kültürü, örf-âdetleri ile geleneği aşağılanarak anlatılmıştır ve böylece Kazakların tarihi geçmişini, milli 

değerlerini, milli kimliğini ve şuurunu unutturmaya çalışılmıştı. Rus halkı ise, büyük “ağabey” halk 

olarak yüceltilerek, sosyalist devrim ihtişamlı şekilde gösterilmiştir. Bunun asıl amacı ise, Sovyet 

Birliği’nin bünyesindeki tüm halkları milli geçmişinden kopartarak, Rus halkının temelinde tek Sovyet 

halkını yaratmaktı ve bu sosyal deney için Sovyetler Birliği Kazakistan’ı uygulama yeri olarak 

seçmişlerdir. 

Bağımsızlık Döneminde Kazakistan Tarihinin Ele Alınması 

Sovyet Birliği devleti çökerek, Sovyet ideolojisini oluşturan düşünce ile kaideler etkisini 

kaybettikten sonra totaliter sistemin sansürü sonucunda unutulan ya da bilinçli bir şekilde değişime 

uğratılan tarih konularının ele alınmasına ve tarihi olayların yeniden değerlendirilmesine imkân 

doğmuştur. Sovyetler Birliği döneminde arşivlerde gizli tutulan ve erişime kapalı belgelerin 

araştırılmasına izin verilmiştir. Dolayısıyla, zamanında abartılan, detaylı araştırılmayan ya da dar 

çember içinde değerlendirilen birçok konular, tarihi ispatlarla yeniden araştırılmaya başlandı.  
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1988 yılın Ağustos ayında henüz bilimsel açıdan araştırılmayan ya da yeniden değerlendirmeyi 

gerektiren konuların ele alınması meselesi ile ilgili olarak dönemin resmi basın organı olan “Sosyalist 

Kazakistan” Gazetesi tarafından organize edilen “yuvarlak masa” toplantısına katılan tarihçi bilim 

adamları kendi aralarında hem fikir olarak araştırılması gereken konuları belirlemişlerdir. Bu konular, 

Kazak halkının etnik kökeni ve oluşum süreci, Kazakistan’ın Rusya himayesi altına girmesi, Kazakların 

millî mücadelesi tarihi, Sovyetler Birliği döneminde işlenmemiş toprakların tarıma açılması ve işçi 

sınıfının millî birliğini oluşturma gibi meselelerden ibarettir. Bunun yanı sıra bilim adamları, 

Kazakistan’da yaşayan Kazak, Ukrayna, Tatar, Uygur, Dungan, Alman vb. ulusların ilişkilerini 

araştırmayı gündeme aldılar (Sosyalistik Kazakstan Gazetesi, 25 Ağustos 1988).  

Sovyetler Birliği zamanında Kazak tarihi eski dönemlerinden itibaren gerçeğe uymayan, abartılı 

bir şekilde anlatıla gelmiştir. Bunun asıl amacı, hiçbir halkın tarihi Rus tarihinden daha köklü ve daha 

zengin gösterilmemesindedir. Hanlıklar devri ile Türklerin Rusya idaresi altına girmesi ise, “barbar, 

göçebe ve medeniyetten yoksun” halkların medenileştirilmesi ve aydınlatılması olarak gösterilmiştir.  

Sovyetler Birliği sansürünün kalkmasından sonra bağımsızlığına kavuşan tüm halklar gibi, 

Kazaklar da kendi tarihini gözden geçirmeye ve yeniden değerlendirmeye başladılar. İlk olarak, Türk 

halklarının en zor ve en acılı dönemi olan, pekçok kayıpların verildiği, milli devletlerinin kurulduğu ve 

Sovyet Hükümeti tarafından dağıtıldığı, Türk birliğinin yok edilmesi için uğraşıldığı ve çok zulüm 

gördüğü XX. yüzyılın tarihi ele alınmaya başlanmıştı.  

XIX-XX. yüzyıllarda Kazak milli şuurunun gelişmesine büyük katkıda bulunan ve Sovyetler 

Birliği döneminde isimlerine bile yasak konulan büyük Kazak bilginleri olan Şakarim Kudayberdi, 

Ahmet Baytursunov, Mağcan Cumabayev ve Cüsüpbek Aymavutov’un eserlerinin ve miraslarının 

araştırılması için devlet tarafından özel komisyonlar kurularak, 1930’lu yıllardaki Stalin rejiminin 

kurbanı olan Kazak aydınlarının beraat edilmesi (Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 14 Nisan 1988; 

Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 28 Aralık 1988; Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 26 Temmuz 1989) 

ve onların eserlerinin neşri meselesi ele alındı ve Ahmet Baytursunov (1992: 448), Mircakıp Dulatov 

(1991:384), Mağcan Cumabayev (1989:448), Cüsipbek Aymavutov (1989:561) vb. Kazak aydınlarının 

edebi eserleri ile öğretim alanında kaleme aldıkları makaleleri külliyat hâlinde neşredilmiştir. 1990’lı 

yılların başında ise, adı geçen aydınların toplumsal gelişme ve siyasi görevlerine dair değerlendirmeler 

yayınlanmaya başlandı. 

Sovyetler Birliği dönemi Kazakistan tarihindeki en zor ve acılı süreçlerden birisi olan ve değişik 

kaynaklara göre 2-3 milyon, 4-5 milyon Kazak’ın hayatına mal olan, tarımdaki zorla kollektifleştirme 

ile ilgili ilk defa Kasım 1988’de Uluslararası Bilimsel Konferans düzenlendi ve bu mesele etrafında 

bilimsel görüşler masaya yatırıldı (Kollektivisatsiya … 1990:200). 1920-1930’lu yıllarda yaşanan suni 

açlık ve kıtlık, 20.yüzyılın başındaki Kazak aydınlarının yürüttükleri toplumsal siyasi faaliyetler, ilk 

Kazak siyasi demokratik partisi olan Alaş Partisi ile kurulan ilk milli Alaşorda Hükümeti’nin hizmeti, 

kollektifleştirme meselelerine dair görüşmeler/tartışmalar düzenlenerek, Alaş Partisinin siyasi 
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mücadelesi ile Alaşorda Hükümeti’nin hizmeti ilk defa ayrıntılı şekilde ele alındı ve onların hizmetleri 

siyasi açıdan değerlendirildi.  

Bağımsız Kazakistan’ın ilk yıllarında yürütülen bilimsel araştırmaların neticesinde ilk önce 

Kazak millî mücadele tarihi, 20.yüzyılın başındaki siyasi toplumsal mücadele tarihi, Kazak aydınların 

tarihi ile Kazakistan’da Sovyet iktidarının gelişmesi, tasfiyeler, kollektifleştirme konularındaki eski 

değerlendirmeler yeni bakış açısıyla tekrar ele alınmaya başladı.  

Kazakistan tarihçileri, 1991 yılı Haziran ayında Kazak tarihinin “gizli” sayılan birçok tartışmalı 

meselelerini ele almak amacıyla, “1916 yılındaki millî mücadele”, “1920-1930 yıllarındaki 

kollektifleştirme”, “Tasfiye” ve “1931-1933 yıllarındaki Kazakistan’daki açlık kıtlık” meselelerine dair 

araştırma yapılması için özel komisyonun kurulmasına devletin iznini almak için Kazak Komünist 

Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Keneşine başvurdular (Qozıbayev, 1992). Kasım 1991’de, 27 Ağustos 

1928 tarihli Halk Komiserler Keneşi ile Kazakistan Merkez Yönetim Komitesi’nin “Zenginlerin Malının 

Müsadere Edilmesi” ve 19 Şubat 1930 tarihli “Kollektifleştirme meselesinin geliştirilmesi ve zenginlere 

karşı mücadele” kararlarını ayrıntılı araştırmak için komisyon kurulmuştur (Qozıbayev, 2001:21-22). 

Bu projede devlet adamları ile birlikte tarihçi, hukukçu ve uzmanlar görev aldılar. Bu komisyon ekibi, 

1920-1930 yıllarında Kazakistan’daki siyasi sürgün ve 1931-1933 yıllarındaki toplu açlık ve kıtlık 

sebepleri ile zararlarını değerlendirmiştir.  

Komisyon faaliyetlerinin neticeleri 07 Aralık 1992 tarihinde düzenlenen Kazakistan 

Cumhuriyeti Yüksek Keneşi toplantısında ele alınarak, destek bulmuştur. Komisyon faaliyetlerinin 

raporu basın organlarında yayımlandı. 1998 yılında Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü ekibi 

tarafından arşiv belgelerine dayanan “1931-1933 yılları Kazakistan’daki Kollektifleştirme ve Açlık” 

kitabı neşredildi (Nasilstvennaya …,1998: 263). 

20. yüzyıl başındaki Kazak aydınlarının milli tarihi araştırma meselesi, tarihçi bilim adamları 

tarafından ele alınarak totaliter rejimin kurbanı olan ediplerin toplumsal siyasi hizmetleri ile siyasi 

görüşlerini inceleyen çeşitli makaleler ile bilimsel araştırmalar yayımlanmıştır. Bu konuda Kenes 

Nurpeyisov (1995:256), Manaş Qozıbayev (1998:344), Mambet Qoygeldiyev (1995), Dina Amancolova 

(1994:216) vb. araştırmacıların eserleri dikkate değerdir. 

Bağımsız Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Tarih Tolqınında (Tarihin 

Akışında)”(1999: 156-157) adlı kitabında, “20.yüzyılın başında millî birliği güçlendirme fikrini öne 

süren aydınlar, Kazak halkının millî iradesini oluşturmayı üstlendiler. Onlar, toplumun çeşitli 

ailelerinden ve ilk önce geleneksel bozkır liderlerinin neslindendi. 20.yüzyılın başında Kazak 

toplumunda aydınların oluşması sürecinde, nesil aktarması gibi niteliğinin olduğunu belirtmeliyiz. Onlar 

kendi hizmetinin en önemli amacı olarak, Kazak halkının millî özelliklerinin korunmasının  yanı sıra, 

tarihi geçmişi yeniden değerlendirerek, milli kimliğinin geliştirilmesi olarak belirlediler” diyerek, Kazak 

aydınlarının millî şahsiyetlerinin değerini arttırmıştır.  

1989-1990 öğretim yılından itibaren Kazakistan okullarında “Kazakistan Tarihi” dersi zorunlu 

bir ders olarak programlara dahil edilmiştir (Kazakistan Tarihi. 9.sınıf ders kitabı. Almatı,1990). Yeni 
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öğretim programına ülke tarihi ile ilgili ele alınan birçok mühim meselelere dair yeni bakış açısıyla 

hazırlanan görüşler dâhil edilmişti. Yükseköğretim kurumlar bünyesindeki Tarih fakültelerinde Kaynak 

Bilgisi ve Tarih Araştırma Bölümleri açılarak, Tarih öğretimi yeni konsepte göre düzenlenmeye 

başlandı.  

1980’li yıllardan sonra ele alınan millî tarih araştırmalarındaki büyük değişim neticesinde 

bilimsel araştırmalar, ilk önce, Sovyet ideolojisinden uzak, Kazak halkının millî menfaatlerine uygun 

olarak yeni teorik yöntemlerle gelişmeye başladı; diğer taraftan eskiden gizli tutulan bilgi ve belgelere 

ulaşılarak, bilim dünyasına kazandırılması sayesinde özgün konularda doktora tezleri hazırlandı, özgün 

araştırmalar yürütülerek önemli belgeler gün ışığına kavuşturuldu (Rustemov, 1997; Kaharlı 1916 jıl, 

1998).  

Kazakistan bağımsızlığını kazanmasıyla, tarihçiler o günlere kadar ülkenin tarih bilimine kapalı 

olan konuları sansürsüz şekilde araştırmaya, gerçek durumu açıklamaya ve milli tarih bakımından 

değerlendirmeye imkân buldular. Böylece 70 sene boyunca Sovyet rejiminin baskısından dolayı 

sansürlenen Kazak millî tarihi tekrar gözden geçirilerek, yeni bakış açısıyla, yeni kaynakların ışığında, 

yeni yöntemlerle araştırılmaya başlandı.  

Totaliter rejimin baskısından dolayı önemi konusunda değişime uğrayan tarihi olayları yeniden 

değerlendirme çalışmalarına, Türkiye’nin Türk Tarih Kurumu’nun Kazakistan’da karşılığı olan Çokan 

Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsünün tarihçi bilim adamları büyük katkıda bulundular. 1990’lı 

yılların başında Enstitü’de Kazak tarihinde araştırılmasına ihtiyaç duyulan konularla ilgili özel konsept 

geliştirilmişti (K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Bilimsel Çalışmalar Faaliyet 

Raporu, 1995, 1.cilt, no:166) ve rasyonel araştırma çalışmaları gerçekleştirilmişti.  

Bu konseptte bağımsızlığa kavuşan Kazakistan’da tarih şuurunun oluşması süreci, tarih 

biliminin temel meseleleri, tarih eğitimi ve öğretiminin geleceği meseleleri ele alındı. Konseptin temel 

ilkeleri aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:  

a) Kazakistan tarihinin dünya tarihinin bir parçası olarak ele alınması;  

b) Kazakistan tarihinin Doğu (Şark) dünyası tarihinin bir parçası olarak ele alınması;  

c) Kazakistan tarihinin İslam dünyası tarihindeki yeri ve münasebetleri;   

d) Son dönem Kazakistan tarihinin Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği bünyesindeki 

ülkenin tarihi olarak ele alınması. 

Bu bağlamda Kazakistan tarih biliminin aşağıdaki gibi ana hedefleri belirlendi:  

- tarihi geçmişin olaylar toplamı olarak değil, bir bütün süreç hâlinde ele alınması;  

- eski ve ortaçağ tarihinin daha derin ve ayrıntılı olarak araştırılması;  

- Sovyetler dönemi Kazakistan tarihinin yeniden değerlendirilmesi;  

- Kazak diasporası tarihinin araştırılması ve Kazakistan’da yaşamakta olan çeşitli etnik 

gruplarının ülkeye yerleşme tarihinin araştırılmasıdır.  

Kazakistan tarihinin ayrıntılı araştırılması gereken konular olarak,  

- Kazak halkının etnik oluşumu ve gelişimi;  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

321 

 

- Kazakların Doğu ülkeleriyle olan münasebeti;  

- Kazakistan topraklarında kurulan devletlerin tarihi;  

- Çarlık Rusya’nın Kazakistan’da uyguladığı sömürge siyaseti;  

- Rusya’nın azınlık halklarına olan bakış açısı;  

- Kapitalizm ve emperyalizm devrindeki millî mücadelelerin bilimsel açılımı;  

- Rusya’da gerçekleşen üç devrim;  

- İç savaşlar yıllarında siyasi toplumsal ekol, milli partilerin tarihi gelişimi;  

- Soy ideolojisi ile sömürge rejimin hâkim olduğu yıllarda oluşan aydınlar kesiminin 

tarihi;  

- İslam dininin Kazak bozkırlarında benimsenmesi;  

- 20.yüzyılın başındaki Kazak aydınların konumu ile görüşleri;  

- Sovyet döneminde Kazakistan’daki açlık kıtlık,  

- Tasfiye ve kollektifleştirme tarihi meseleleri belirlendi (K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 

Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Bilimsel Çalışmalar Faaliyet Raporu, 1995, 1.cilt, no:166). 

Kazak tarihindeki yeni görüşler ve yeni değerlendirmeler ilk defa Çokan Valihanov Tarih ve 

Etnoloji Enstitüsü tarafından Rusça ve Kazakça olarak hazırlanan “Kazakistan Tarihi. Oçerkter” 

(1993:416) adlı kitabında ortaya konulmuştur. Bu kitapta eski devirlerden itibaren Kazakistan’ın 1992 

yılına kadarki tarihi kısa ve net bir şekilde anlatılmıştır. Bu önemli yayının özelliği, daha önce hiçbir 

bilimsel çalışmada ya da ders kitabında bahsedilmeyen totaliter sistem, Kazak gençlerinin kurduğu 

topluluklar, Alaş Hareketi, Alaş Partisinin kurulması ile toplantılarında tartışılan meseleler, iç savaş 

yıllarındaki eylemler, Kazak topraklarında yürütülen Sovyetler Birliğin yeni ekonomik siyaseti, Kazak 

zenginlerinin müsadere edilmesi ile 1920-1930 yıllarındaki kollektifleştirmenin zorlukları, açlık kıtlık 

ve neticeleri, aydınların sürülmesi ve tasfiyesi, 2. Dünya savaşı yıllarındaki meseleler vb. konular yeni 

görüşle ele alınmıştır. Bu kitapta, ilk defa, totaliter rejime karşı 1960 yıllarında Moskova’da 800’den 

fazla gençleri birleştiren “Cas Tulpar (Genç Burak)” topluluğu, 1970 yıllarında H.Kocaqmetov’un 

kurmaya çalıştığı “Cas Qazaq (Genç Kazak)” topluluğu hakkında bilgiler verildi. 1986 yılında 

Almatı’da yaşanan Aralık olayları hakkında bilgi verilerek, bu eylemin, sosyal ve ekonomik sebeplerden 

kaynaklandığı ispatlandı. Bununla birlikte, nükleere karşı kurulan “Semey-Nevada” hareketinin de 

hizmeti ayrı bir bölüm olarak verildi. Bu kitabın son bölümünde, Kazakistan’ın bağımsızlığına kadar 

olan siyasi gelişmeler ile bağımsızlığına kavuşması süreci anlatılmıştır (Kazakistan Tarihi. Oçerkter, 

1993:377, 379, 380-387). Söz konusu kitap 1998 yılında İngilizceye tercüme edilmiştir (History of 

Kazakstan. Essays, Almaty, 1998:239); 2007 yılında ise Türkiye Türkçesine aktarılmıştır  (Eski 

devirlerden günümüze. Kazakistan ve Kazaklar, 2007:595). 

Bağımsızlık döneminde Kazak tarihçilerin ortaya koyduğu yeni değerlendirmeler ışığında 

devamlı yeni kitaplar yayınlanmaktadır. Örneğin, 2. Dünya savaşı yıllarında Kazakistanlıların cephe 

gerisinde kattıkları emekeri hakkında M.Qozıbayev ile N.Edigenov’un “Trud vo imya pobedı (Zafer 

uğruna gösterilen emek)” (Qozıbayev ve Edigenov, 1995:175) çalışması; XX. yy. başında Millî 
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Demokratik Alaş Partisinin oluşması, programı, amacı ve ilk Kazak milli devleti olan Alaş Otonomisinin 

faaliyetleri ile ilgili değerli bilgileri içeren Kenes Nurpeyisov’un “Alaş hem Alaşorda” (1995:256), 

Mambet Qoygeldiyev’in “Alaş Qozğalısı (Alaş Hareketi)” (1995:368), Dina Amancolova’nın 

“Kazakhskiy avtonomizm v Rossii. İstoriya dvijeniya Alaş (Rusya’daki Kazak otonom devleti. Alaş 

Hareketinin tarihi)”(1994:216) eserleri; Kazakistan’daki demografik durum hakkında M.Asılbekov ile 

V.V.Kozina’nın kitabı (Asılbekov, Kozina, 1995:110); 1941-1945 yıllarında Kazakistan’da cephe için 

düzenlenen askeri bölümler ile birliklerin savaş meydanındaki kahramanlıkları hakkında P.Belan’ın 

(1995:336) eseri; halkbilimi açısından “Kazahi (Kazaklar)” (1995:320) adlı ekip çalışması neşredildi. 

Prof. Dr. Manaş Qozıbayev’in editörlüğü ile Kazakistan’ın eski dönemden günümüze kadar olan tarihi 

beş cilt hâlinde hazırlanıp 1996-2010 yılları arasında yayımlanmıştı.  

Bununla birlikte tarihçiler, belli bir şahıs araştırmaları ve illere göre hazırlanan ansiklopedik 

yayınlara, Aqmola (Aqmola. Ansiklopedi, 1995:400; Kniga Pamyati. Akmola, 1995:8 cilt), Aqtöbe 

(Kniga Pamyati. Aqtöbe, 1995), Atırav (Kniga Pamyati. Atırav, 1995), Qarağandı (Kniga Pamyati. 

Karaganda, 1995), Qızılorda (Kniga Pamyati. Kızılorda, 1995), Kökşetav (Kniga Pamyati. Kökşetav, 

1995), Pavlodar (Kniga Pamyati. Pavlodar, 1995:2 cilt), Kuzey Kazakistan (Kniga Pamyati. Petropavl, 

1995), Taldıqorğan (Kniga Pamyati. Taldıkorğan, 1995), Güney Kazakistan (Kniga Pamyati. Çimkent, 

1995:2 cilt) illerinde tasfiye edilen şahıslarla ilgili düzenlenen “Azalı Kitap-Kniga Pamyati (Ağıt Taziye 

Kitabı)” vb. bilimsel araştırmaların yürütülmesine büyük katkıda bulundular. Bu eserlerde tarihçiler, 

şahıslarla ilgili daha önceden gizli tutulan ve kullanıma kapalı olan, yasak konulan belgeleri inceleyip 

bilim dünyasına sundular. Bağımsızlığın ilk yıllarında kaleme alınan bu eserler, çeşitli eleştirilere maruz 

kalmasına rağmen Marksizm-Leninizm kaidesinden uzak olarak yeni yöntemlere istinaden 

hazırlanmıştı.  

Etnoloji alanında da Kazak halkının geleneksel kültürünü araştıran eserler yayınlanmıştır. Bu 

alanda A.Töleubayev’in (1991:213) İslam dininin kabulünden önce Kazak ailesindeki gelenekler; 

S.Aciğali’nin (2002:654) Batı Kazakistan’ın geleneksel defnetme arkeolojisi; N.Masanov’un 

(1995:320) Kazakların göçebe medeniyeti; R.Mustafina’nın (1992:176; 2010:260) Kazak gelenekleri; 

N.Alimbay’ın (1998:349) Kazak yaşamındaki geleneksel kültür konuları ile ilgili kaleme alınan eserler 

dikkate değer araştırmalardır.  

Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan’daki kollektifleştirme ve Kazakların yerleşik yaşam 

tarzına geçirilme siyaseti, Kazakistan tarihinin araştırılmakta olan önemli konularından birisidir. Sovyet 

döneminde sadece olumlu olarak gösterilen bu konuyu Manaş Qozıbayev, Qaydar Aldacumanov 

(1997:28), Culduzbek Abılhojin (1997:359) , Talas Omarbekov (1997:320) gibi bilim adamları yeniden 

değerlendirerek zorla kollektifleştirme politikasını, Komünist rejiminin sömürge siyasetinin bir aracı 

olduğunu açıkça göstermişlerdir. Böylece, söz konusu siyasetin neticesinde yaşanan açlık kıtlık, Kazak 

isyanları ve sebepleri, bu faaliyetlerin Kazaklara getirdiği maddi ve manevi zararları değerlendirilmiştir. 

Kazakistan tarihinde ele alınan önemli konularının biri de, 20.yüzyılın 1920-1950 yılları 

arasındaki siyasi sürgün kurbanlarıdır. 1993 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nde “Siyasi Sürgün 
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Kurbanlarının Beraatı Hakkında” kararı (Aktau, 1997:64) kabul edildikten sonra bu konu daha ayrıntılı 

araştırılmaya başlandı. Devletin arşivlerinde “gizli” ibaresi ile tutulan, “üçlü” olarak adlandırılan 

komisyonlarının kararı doğrultusunda idam edilenlerin kaderi hakkında çokça belgelerin gün ışığına 

kavuşturulması, Stalin rejiminin iç mekanizması ve halklara zararların açıklanmasında çok etkili 

olmuştur. Bu mesele ile ilgili M.Qoygeldiyev (2004:400), B.Qoyşıbayev (1993:184),  K.Aldacumanov 

(1996:305), T.Omarbekov (2001:404), D.Mahat (2001:304) vb. bilim adamlar “sağcı” ve “milliyetçi” 

niteliğinde suçlanan şahısların acılı kaderlerini araştırarak Stalin rejiminin ve sürgününün yöntem ve 

teorik yönünü ortaya koydular. Sovyet Hükümeti tarafından yürütülen bu siyasetin ağına düşerek “halk 

düşmanı” suçlaması ile siyasi sürgüne uğrayanların arasında aydınlarla birlikte çeşitli görevde 

çalışanlar, işçiler, çiftçilerin olmasının arka planında gizli bir ideoloji bulunduğunu anlatan bilimsel 

araştırmalar, monografiler ve arşiv belgeleri yayımlanmıştı. Bütün bu çalışmaların sayesinde “sinsi” 

Sovyet siyasetinin kurbanı olanların hayatı ile görevleri araştırıldı ve araştırılmaya devam etmektedir.  

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, millî tarihin, toplumsal tarihi 

zihniyetin oluşturulmasında, milli şuurun yeniden canlandırılmasında, toplumsal siyasi ve bilimsel 

bilincin geliştirilmesinde mühim rol oynadığını özellikle vurgulamıştır. Onun “Tarihin Akışında” 

(1999:288), “Yüzyıllar Kavşağında” (2003:256), “Avrasya Yüreğinde” (2005:192) ve “Kazakistan 

Yolu” (2012:472) gibi kitapları ön ayak olmuştur. Bu kitaplar Kazak halkının başucu kitapları olmasının 

yanında günümüzde var olma mücadelesi vermekte olan ülkeler için de bir yol haritası konumunu 

taşımaktadır. Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in beş kitabı (Yüzyıllar 

Kavşağında, Tarihin Akışında, Kritik On Yıl, Avrasya Yüreğinde, Kazakistan Yolu, 2012) 2012 yılında 

Ankara’da Kazakistan Büyükelçiliği tarafından Türkçe set olarak yayınlandı ve Türk okuyucularıyla 

buluştu.   

Cumhurbaşkanı özel kararı ile 1997 yılı “Milletlerarası Dostluk ve Siyasi Sürgün Kurbanlarını 

Anma” yılı (http://e-history.kz/ru/contents/view/1538); 1998 yılı “Halk Birliği ve Millî Tarih” yılı 

(Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 11 Aralık 1997 ); 1999 yılı “Nesiller Birliği ve İşbirliği” yılı (http://e-

history.kz/ru/contents/view/1538) olarak ilan edilmesi, XX. yüzyıl başındaki millî aydınların tarihi 

şahıslarını ve onların eserlerini araştırma, tanıyıp öğrenme öneminin daha da artmasına bir vesile 

olmuştur. Alaş hareketinin önderleri olan Kazak liderleri Alihan Bökeyhan, Mustafa Çokay, Ahmet 

Baytursın, Halel Dosmuhamed, Cahanşa Dosmuhamed, Mircakıp Dulat, Muhamedcan Tınışbay, 

Rayımcan Mârsek gibi şahısların siyasi görüşleri ile millî mücadeleleri bilimsel açıdan 

değerlendirilmiştir (Seyitov, 1996; Akkukulı, 1996; Abılgazina, 1996). 21.yüzyılın ilk yılında 

“Kazakistan Bağımsızlığının 10. yılı”nın kutlanması vesileyle egemenliği kazanmada vatanseverliği ile 

halkına manevi güç veren millî aydınlarının eserleri (Bökeyhan, 2003:224; Dulatova, İmanbayeva, 

2003:255) büyük ilgi çekmiştir. Alaş Partisi ile Alaşorda Hareketinin tarihi, önderlerinin hayatını 

araştırmaya yönelik ilgi daha da artarak, birçok araştırmaların konusunu teşkil ettiği de bir gerçektir. 

Zira bu şahsiyetlerin kendi çağında sunduğu çözüm yolları ve ilkeleri bugünümüz için de geçerliğini 

korumaktadır.  
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2004-2008 yılları arasında Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü ile Kazakistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nin ortak çalışması neticesinde çok ciltli “Alaş Qozğalısı (Alaş 

Hareketi)” adlı külliyatı yayınlandı (2004:5 cilt; Kazak Gazetesi, 1913-1914, 2009:984). Bu eserde, XX. 

yüzyıl başındaki Kazak aydınlarının demokratik mücadelesinin sebeplerini yansıtan “Qazaq” gazetesi 

ile  “Ayqap” dergisi ve Rus basın yayın organlarında neşredilen değerli makalelerle birlikte Kazakistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Merkez Arşivi’ndeki aydın temsilcilerinin siyasi görevini bildiren 

belgeler bir arada sunulmuştur.  

Son dönem Kazakistan tarihi de istendiği seviyede araştırılıp değerlendirilememiştir. Bunun 

nedenleri, az vakit geçtiğinden dolayı tarihte yeri ve rolü net tespit edilememesinin yanı sıra arşiv 

kaynaklarının gizli tutulmasındadır. Örneğin, Kazak milli uyanışında çok önemli yeri olan 1986 

Celtoksan olaylarının araştırılması ve Kazak tarihindeki yerinin tespit edilmesi için Parlamento 

tarafından özel komisyon kurularak, çalışmasına rağmen maalesef Kazakistan tarihinde bugüne kadar 

bu siyasi olayın yeri ve önemi hak ettiği şekilde değerlendirilememiştir. Çeşitli bilimsel eserlerde 

“Celtoksan Vakası”, “Celtoksan Eylemi/Hareketi” olarak farklı anılan bu olay hakkında çeşitli görüşler 

mevcuttur. Hâlbuki Kazak millî zihniyetini yansıtan bu olayların gerçeğini tam anlamıyla ortaya 

konulması için daha da derin araştırmaların yapılması gerekmektedir.  

Mevcut Sorunlar 

Bağımsızlık döneminde yeni tarihi belge ve bilgilerin ortaya konulması, orta ve yükseköğretim 

kurumlarında kullanılan Tarih dersi kitaplarına düzeltme ve ekleme yapılmasını mecbur kıldı. Lise ders 

kitaplarına “Aktandaktar (beyaz dağlar) – (Bilinmeyen Tarih-terc.)” konulu bölümle birlikte 

Kazakistan’ın dünya ülkeleri ile ilişkilerine dair konular eklenerek okutulmaya başlandı. Bununla 

birlikte, günümüze kadar neşredilen “Kazakistan Tarihi” ders kitaplarında bazı siyasi olaylar ile tarihlere 

ilişkin bir birine zıt, tartışmalı fikir ayrılıklarının mevcut olduğu da bir gerçektir. Zira, belli bir tarihi 

olayla ilgili birkaç farklı görüşün ortaya çıkması, tarih eğitiminde zorluklar çıkartabilmektedir. 

Dolayısıyla, orta okul ve lise öğrencilerine sunulan ders kitaplarında rastlanan bunun gibi eksiklik ve 

şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla daha da derin araştırmaların yapılması ve ders kitaplarının tekrar 

gözden geçirilmesi çok önemlidir.  

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2003 yılında Kazak halkına yaptığı 

geleneksel seslenişinde “Madeni Mura (Kültürel Miras)” programının başlatılacağını söyledi. 2004-

2014 yıllarında “Kültürel Miras” programı çerçevesinde Kazakistan tarihi ile ilgili yurtdışında bulunan 

kaynaklar ülkede toplanmış ve yayınlanmıştır (Abcanov, 2012:6-7). Çince, Rusça, Arapça, Farsça vb. 

dillerde yazılan bu belgeler, Kazak Hanlığı, ortaçağ ve yeni dönem tarihi olayları ile önemli şahısların 

siyasi portrelerinin tamamlanmasına büyük katkıda bulundu. Örneğin, R.Süleymenov Şarkiyat Enstitüsü 

çalışanları tarafından Çin arşivlerinden toplanan 700’e yakın belge, iki ciltlik kitap (Kazakstan Tarihı 

turalı.., 2005: 2 cilt (396, 80)) olarak yayınlandı. “Kültürel Miras” devlet programının, bağımsız 

Kazakistan’ın yeni yetişen gençlerine Kazak tarihi ile ilgili doğru bilgilerin verilmesinde ve vatan 

sevgisinin aşılanmasında büyük rolü vardır. Bu programdan sonra da, Haziran 2013’te Astana’da 
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düzenlenen Ulusal Tarihçiler Konferansında Devlet Sekreteri Murat Tacin’in (Halık Tarih Tolkınında, 

2013:320), vatan tarihine ilişkin gündeme getirdiği önerilerinin arasında Kazakistan hakkında 

yurtdışında yazılan tüm belgeleri toplayarak ülkemize kazandırma meselesi destek buldu ve 

yurtdışındaki arşiv, kütüphane ve müzelerde bulunan belgeleri incelemek amacıyla tarihçi ve şarkiyatçı 

bilim adamları ve uzmanları görevlendirildi. Yurtdışındaki belgelerin toplanmasının önemini şu 

cümlelerle açıklayabiliriz: 

a) Belirsiz sebeplerden dolayı zamanında ülkeden götürülen ya da (ç)alınan, ülkeyi siyasi, 

kültürel ve ekonomik yönden tanıtan manevi değerler tekrar ülkeye getirilmeye başlandı;  

b) Bu belgeler ışığında tarihteki birçok tartışmalı konular yeni bakış açısıyla tekrar ele alınmaya 

başlandı.  

Rusya, Özbekistan, İngiltere, Türkiye, İran, Moğolistan, Almanya, Mısır, Hindistan 

(Smagulova, 2013:2) gibi ülkelerden getirilen kaynakların ışığında Kazakistan tarih biliminde yeterince 

araştırılmamış konular olarak, Kazakların Soy ve Kavimleri, Kazak Menşei, Eski dönem tarih 

yadigârları olarak eski anıtlar, Coğrafik İsimler, Kazak-Kalmuk ilişkileri, Kazak Hanlığı ve Hanları, 

Kazakların Orta Asya ülkeleri ile ilişkileri, 18-19. yüzyıl başındaki Kazak Yönetim Sistemi, Ruslaştırma 

siyaseti, Dinsizleştirilme ve Kazakların Hıristiyanlaştırılması, Halkbilimi açısından Kazak milletinin 

yaşamı gibi konular hakkında bilgilerin artacağı malumdur. Elbette, getirilmiş ve getirilecek olan önemli 

belgeler ve bilgiler ileri dönemlerde değerlendirileceklerdir.  

1 Aralık 2011’de düzenlenen Kazakistan Bilim Adamları Forumunda Kazakistan’ın ilk 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Bağımsızlık yıllarındaki önemli başarılarımızın biri, bilimsel 

gücümüzü korumamızdır” diyerek bilim dallarındaki başarılarının ileri ki dönemde daha da artacağına 

inandığını ifade etmiştir. Aynı yıl Astana’da gerçekleşen Kazakistan Tarihçilerinin 1. Kongresinde 

Kazakistan tarihi biliminin yeni bakış açısıyla geliştirilmesi, tarih eğitimi ve araştırma geleneğinin 

pekiştirilmesi ve teşvik edilmesi, Kazak tarihi, kültürü ve manevi mirasının tanınması ve tanıtılması için 

toplam 20 cilt olarak düşünülen “Kazakistan Tarihi”nin ilk 10 cildinin hazırlanması projesi görüşüldü 

ve söz konusu proje, Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü’nün sorumluluğunda ele alındı.  

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, millî tarih meselelerini derin araştırma 

işlevinde “Tarih Akışında Halk” adlı özel programının yürütülmesini teklif ederek 

(http://www.inform.kz/kaz/article/2570192 erişim 21.09.2019), Kazakistan tarih biliminin üst seviyeli 

yöntemler aracılığıyla kaliteli bir atılım yapmasına zemin hazırlanılması, Kazak millî tarihi ufuklarının 

genişletilmesi ile yeni tarihi zihniyet ve algılamalarının oluşturulması, bağımsız Kazakistan tarihinin ilk 

yirminci yılının öneminin değerlendirilmesini talep etmiştir.  

Sonuç 

Günümüzde dünya kapsamında Türklerin atayurdu olarak bilinen Kazakistan’ın tarihine, kültür 

ve sanatına diğer ülkelerin ilgisi artmaktadır. Geniş kapsamlı ve bugüne kadar abartılarak ele 

alındığından dolayı tarih alanında araştırılmayan ve/veya değerlendirilemeyen yönleri çoktur. İşte bu 

eksikliği giderme amacıyla derin ve ayrıntılı araştırmaların yapılması çok önemlidir. Milli şuurun ve 

http://www.inform.kz/kaz/article/2570192
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devletin gelişmesi için, tarihin çelişkili ve karanlık sayfaları incelenerek gerçeklerin ortaya konulması 

şarttır. Böylece, gelecek nesillere doğru gerçek bilgiler ve tarihi hakikat ulaştırılacaktır.  

Bağımsız Kazakistan’ın gelişmesinde tarihçi bilim adamlarının önemli rolü bulunmaktadır. 

Bağımsızlığının 30.yılına yaklaştığında bilimsel araştırma enstitüler ve çeşitli bilimsel kurumlar 

tarafından, birçok bilim dallarında ayrıntılı çalışmalar yürütüldüğü malumdur. Bugünde Kazak bilim 

adamları ve uzmanlar özgün konularda araştırmalar yaparak, yeni kaynaklara ulaşıp 

değerlendirmelerinin yanı sıra araştırma teorisi ile disiplinler arası ilişkilerinin sistemini dikkate alarak 

geçmiş ile bugünle ilgili yeni görüşleri ortaya koydular ve tarih eğitiminin yeni ekolunu oluşturdular. 

Yeni projeleri ve ortak araştırmaları gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen birçok uluslararası bilimsel 

toplantılarda Kazak tarihçilerle birlikte yabancı bilim adamları özgün ve güncel konuları ele 

almaktadırlar. 

Çeşitli tarihi dönemlerde Kazakistan tarihinde yer alan olaylar ve değişimler detaylı 

araştırılarak, sonuçların yeniden yazılmakta olan çok ciltli “Kazakistan Tarihi” eserine ilave edilmesi 

aracılığıyla, Kazakistan Cumhuriyeti’nde milli tarih zihniyetinin oluşturulması hedefinin 

gerçekleşmesine, genç neslin vatansever olarak yetişmesine ve Kazakistan’da yaşamakta olan uluslar 

arasındaki dostluğun arttırılmasına önemli katkıda bulunacaktır.  

Kazakistan Tarihi, Kazak millî birliğinin gelişmesinde, millî düşüncesinin bir parçası olarak 

önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle, Kazakistan tarihinin özgün araştırılmalara dayanarak, A’da n 

Z’ye kadar bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi ve bu konuda devlet tarafından desteklenmesi 

gerekmektedir.  

Kaynaklar 

Abılgazina, Demokratizatsiya gosudarstvennoy i obşestvenno-politiçeskoy jizni v Kazahstane, Doktora 

Tezi, Almatı, 1996  

Abılhojin, Julduzbek, Oçerki sotsiyalno-ekonomiçeskoy istorii Kazakhstana, XX vek, uçebnoe posobie, 

Almatı, 1997  

Abcanov, Hankeldi, “Qazaqstan Tarihın Zertteudin Tağılımı men Mindetteri: Aleumettik-Kasibi 

Payım”, Qazaqstan Tarihı: zertteu naticeleri jane köptomdıq “Otan Tarihı” Jobasının 

Tusaukeseri attı Halıqaralıq Konferensiya Materialdarı, Almatı, 2012 

Aciğali, Serik, Arhitektura Koçevnikov - Fenomen İstorii i Kulturı Evrazii, Almatı, 2002  

Akişev, Kemal, Drevnyaya kultura Sakov i Usuney  dolinı reki İli, Almatı, 1963  

Akkululı, Bökeyhanovtın adebi jane publisistikalık murası, Doktora Tezi, Almatı 1996 

Aktau. Jappay sayasi quğın-surgin kurbandarı turalı, Almatı, 1997  

Alaş Qozğalısı, 5 cilt, Almatı, 2004 

Aldacumanov, Qaydar, “Krestyanskoe Dvijenie Soprativleniya Kollektivizatsii i Politiçeskie Repressii 

v Kazahstane”, Narod ne bezmolvstvuet, Almatı, 1996  

Alimbay, Mukanov, Argınbayev, Traditsiyonnaya Kultura  Jizneobespeçeniya Kazahov, Oçerki Teorii 

i İstorii, Almatı, 1998   



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

327 

 

Amancolova, Dina, Kazahskiy Avtonomizm v Rossii. İstoriya Dvijeniya Alaş, Moskova, 1994  

Aqmola, Ansiklopedi, Aqmola, 1995 

Arğınbayev, Halel, Kazaktın Mal Şaruaşılığı Hakında, Almatı, 1969 

Arğınbayev, Halel, Kazak Halkındağı Semya men Neke (Tarihi Etnografiyalık Şolu), Almatı, 1973 

Asılbekov, Kozina, Demografiçeskie protsessı sovremennogo Kazahstana, Almatı, 1995  

Aymavutov, Cüsipbek, Şığarmaları, 1989  

Baytursunov, Ahmet, Til Tağılımı, Almatı, 1992 

Belan, Na vseh frontah: Kazahstansı v srajeniyah Velikoy Oteçestvennoy voynı 1941-1945 gg., Almatı, 

1995    

Bökeyhan, Alihan, Tandamalı, Almatı, 2003 

Cumabayev, Mağcan, Şığarmaları, 1989  

Dulatov, Mircakıp, Şığarmaları, Almatı, 1991 

Dulatova, İmanbayeva, M.Dulatulı, Almatı, 2003 

Düysenova, Alaştın Kilı Joldarı. Almatı, 2009 

Eski devirlerden günümüze Kazakistan ve Kazaklar, çev. Abdulvahap KARA, Istanbul, 2007 

Halık Tarih Tolkınında, C.1, Astana, 2013  

History of Kazakstan, Essays, Almaty, 1998  

Kaharlı 1916 jıl, Kujattar men Materialdar Jinağı, 2 cilt, Almatı, 1998 

Kazahi, İstoriko-Etnografiçeskoe İssledovaniye, Almatı, 1995  

Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 14 Nisan 1988 

Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 28 Aralık 1988 

Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 26 Temmuz 1989 

Kazahstanskaya Pravda Gazetesi, 11 Aralık 1997  

Kazak Gazeti, 1913 jıl, Almatı, 2009 

Kazak Gazeti, 1914 jıl, Almatı, 2009 

K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Bilimsel Çalışmalar Faaliyet Raporu, 1995, 

1.cilt, no:166   

Kniga Pamyati, Aqmola, 1995 

Kniga Pamyati, Aqtöbe, 1995 

Kniga Pamyati, Atırav, 1995 

Kniga Pamyati, Karaganda, 1995 

Kniga Pamyati, Kızılorda, 1995 

Kniga Pamyati, Kökşetav, 1995 

Kniga Pamyati,  2 cilt, Pavlodar, 1995 

Kniga Pamyati, Petropavl, 1995 

Kniga Pamyati, 2 cilt, Şimkent, 1995 

Kniga Pamyati, Taldıkorğan, 1995 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

328 

 

Kollektivisatsiya selskogo hozyaystva v respublikah Sredney Aziyi i Kazahstane: opıt i problemı, Almatı, 

1990  

Mahat, Qazaq Ziyalılarının Qasireti, Almatı, 2001  

Manaş Kabaşulı Qozıbayev: Kazakstan Ğılımdarının Biobibliografiyasına Materialdar, Hazırlayan: 

S.Smagulova, L.Abenova, Almatı, 2001  

Marğulan,  Alkey, İz istorii gorodov i stroitelnogo iskusstva drevnego Kazakhstana, Almatı, 1950  

Marğulan,  Alkey, Begazı-Dandıbayevskaya Kultura Tsentralnogo Kazahstana, Almatı, 1979 

Masanov, Nurbolat, Koçevaya Tsivilizatsiya Kazahov: Osnovı Jiznedeyatelnosti Nomadnogo Obşestva, 

Almatı, Moskova, 1995  

Mustafina, İslam i reliktı doislamskih mirovozzrençeskih traditsiy u kazahov, Astana, 2010  

Mustafina, Predstavleniya, kultı, obryadı u kazahov (v kontekste bıtovogo islama v Yujnom Kazahstane 

v k.XIX-XX vv.), Almatı, 1992  

Nasilstvennaya Kollektivizatsiya i Golod v Kazahstane v 1931-1933 gg., Almatı, 1998   

Nazarbayev, Nursultan, Avrasya Yüreğinde, Ankara, 2012 

Nazarbayev, Nursultan, Kazakistan Yolu, Ankara, 2012 

Nazarbayev, Nursultan, Tarihin Akışında, Ankara, 2012  

Nazarbayev, Nursultan, Tarih Tolqınında, 1999  

Nazarbayev, Nursultan, Yüzyıllar Kavşağında, Ankara, 2012 

Nurpeyisov, Kenes, Alaş hem Alaşorda, Almatı, 1995  

Omarbekov, Talas, 20-30-jıldardağı Kazakstan Kasireti, Kömekşi oku kuralı, Almatı, 1997  

Omarbekov, Talas, XX ğasırdağı Qazaqstan Tarihının Özekti Maseleleri, Almatı, 2001   

Qazaqstan Tarihı, Almatı, 1943 

Qazaqstan Tarihı, Oçerkter, Almatı, 1993 

Qazaqstan Tarihı Turalı Kıtay Derektemeleri, 2 cilt, Editörler: B.Ejehanulı, M.Abuseytova, Almatı, 

2005 

Qazaqstan Tarihı, 9.sınıf ders kitabı, Almatı, 1990 

Qoygeldiyev, Mambet, Alaş Kozğalısı, Almatı, 1995  

Qoygeldiyev, Mambet, Ulttık Sayasi Elita. Kızmeti men Tağdırı (XVII-XX ğğ.), Almatı, 2004 

Qoyşıbayev, Bakıtcan Karataev, Almatı, 1993   

Qozıbayev, Edıgenov, Trud vo imya pobedı, Almatı, 1995 

Qozıbayev, Manaş, Aldacumanov, Qaydar, Totalitarnıy Sotsializm: Realnost i Posledstviya, Almatı, 

1997  

Qozıbayev, Manaş, “Negizgi Zannın negizi tüzik bolsın”, Kazak Adebiyeti, 17 Temmuz 1992  

Qozıbayev, Manaş,  Tarih Zerdesi (Zamana Asuvı), 1.kitap, Almatı, 1998 

Rustemov, XX. ğ. Basındağı Kazakstannın Koğamdık-Sayasi Ömirindegi Musılmandık Kozğalıs, 

Almatı, 1997 

Seyitov, Bukeyhanov kak istorik i obşestvenno-politiçeskiy deyatel, Doktora Tezi, Almatı, 1996 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

329 

 

Smagulova, Svetlana, “Ult Tarihına Kajetti Derekter”, Prezident jane Halık, Sayı 45, 2013  

Töleubayev, Reliktı Doislamskih Verovaniy v Semeynoy Obryadnosti Kazahov: XIX - naç.XX vv., 

Almatı, 1991  

http://e-history.kz/ru/contents/view/1538, Erişim: 21.09.2019 

http://www.inform.kz/kaz/article/2570192, Erişim 21.09.2016 

  

http://e-history.kz/ru/contents/view/1538
http://www.inform.kz/kaz/article/2570192


TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

330 

 

MEVLÂNA VE YUNUS EMRE’NİN AŞK FELSEFELERİNİN MUKAYESESİ 

                                                  Nurgül SUCU KÖROĞLU1 

 Ali Emrah GÖRMEK2 

Özet  

Çok sayıda eserin, yazı ve şiirin konusu olan aşk, insanlık tarihi boyunca her daim canlı bir kavram 

olma niteliğini sürdürmüştür. Aşk üzerine yazılan çoğu eserin hem beşerî hem de ilahi temellerinin 

bulunması, “aşk”ın pek çok tahlil ve çalışmanın da baş öznesi olmasını sağlamıştır. Sözlüklerde; şiddetli 

sevgi, gönül verme, candan sevme, tutkunluk gibi manaları bulunan “aşk”ın, Mevlâna ve Yunus Emre 

özelinde çok daha farklı bir konuma oturduğu görülmektedir.  Mevlâna ve Yunus Emre; tasavvuf 

geleneği içerisinde, varlık, yaratılış, âlem ve hakikat gibi kavramlara getirdikleri orijinal bakış açılarıyla 

günümüzde dahi birçok fikrî mecranın şekillenmesinde rol oynamaktadırlar. Her iki mütefekkirin de, 

tüm bu alanlar içerisinde aşk kavramını ele alışları da çok önemlidir.  Zira; gerek Mevlâna’nın gerekse 

Yunus Emre’nin aşk kavramını ele alışı ve “aşk”a bakışları, tüm tasavvuf müktesebatını da şekillendiren 

bir gerçekliktir. Mevlâna’ya göre, kainatta olup biten her şey sebepler dairesindedir.  Yani âlemin 

varlığının dayandığı tüm sebepler ilahi bir nizam dairesinde olup bitmektedir. Bu daire ise, “aşk”tan 

ibarettir. Mevlâna’nın tüm eserlerinde görülen bu bakış açısı, aynı zamanda onun felsefesini kavramsal 

olarak da “aşk dili”ni oluşturmuştur.  Bu felsefenin esası; sâliklere “aşk yolu”nun gereklerini göstermek 

ve onları, ancak hakiki “aşk”a vâsıl olduklarında yaşayabilecekleri manevi tecrübelere hazırlamaktır. 

Yunus Emre’nin felsefesinde ise esas olan, hangi kavramlarla dile gelirse gelsin, hakikate yani Cenâb-

ı Hakk’a ulaşıp o mertebede sabit kalabilmektir. Zira âlemin, insanın ve tüm varlıkların tek gerçek 

nedeni Cenâb-ı Hak’tır. Bir insan, ancak aşkı ve bu aşk dairesinde gösterdiği çabalarla Cenâb-ı Hakk’ın 

aşkından nasiplenebilir.  Bu aşktan nasiplenen insan, kimi zaman kendini Tanrı gücünde hisseder. 

Neticede insan, bu aşk sayesinde, kendini öteki varlıklardan farklı kılacak bir idrak seviyesine 

yükselebilir. Bu tebliğde; ilk olarak kısaca “aşk”ın mahiyeti, mertebeleri ve alâmetleri üzerinde 

durulacak, daha sonra bu kavramlar üzerinden Mesnevî-i Şerif ve Yunus Emre Divanı ekseninde, bu iki 

mütefekkirin aşk felsefeleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Hakikat, Âlem, Varlık, Mesnevî-i Şerif, Yunus Emre Divanı.   

  

COMPARİSON OF LOVE PHİLOSOPHİES ON MEVLANA AND YUNUS EMRE 

 

Abstract 

Love, which is the topic of numerous works, writings and poems, has always been a living concept 

throughout human history. Since most works written on love have both human and divine bases, love 

has become the main subject of many analyses and studies. The Love in dictionaries have been defined 

such as excessive attachment, tending something or someone with heart, to love something or someone 

with his/her full spirit and full heart, passion etc. but the definition of love seems more different for 

Mevlana Rumi and Yunus Emre. Mevlana and Yunus Emre still play an important role to shape many 

intellectual’s minds even today because of they brought an original point of view to the concepts such 

as existence, creation, universe and truth within the tradition of Sufism. Discussing the concept of love 

in all these areas is also very important for both thinkers. Both Mevlana and Yunus Emre’s love matter 

in hand and looking of view to love is a reality which shapes the entire Sufi acquis. According to 

Mevlana, everything that happens in the universe is in the circle of causes. In other words, all the reasons 

which are based on universe existence are over and done with divine order. This circle has been 

composed of love. This perspective is seen in all of Mevlana's works. This also constituted Mevlana’s 

philosophy and the language of love conceptually. The essential of this philosophy is showing the 

necessities of the path of love to the dervishes and to prepare them for spiritual experiences that they 

can only live when they reach to true love. Reaching truth in other words, reaching The Almighty and 

remain stable in that stage, no matter what concepts were said, have become essential for Yunus Emre’s 

philosophy. Because the only real cause of the universe, human beings and all creations are God. A 

person can only benefit from the love of God by loving and making an effort in this love circle. The 

 
 Bu çalışma, “Mevlâna ve Yunus Emre’nin Aşk Felsefelerinin Mukayesesi (Mesnevi ve Yunus Emre Divanı’nda)” 
adlı YL tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü, Konya 2019.   
1Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, 
nurgulsucu@selcuk.edu.tr.  
2Uzman, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü YL Mezunu, aliemrah78@gmail.com.  
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person who benefits from this love sometimes can feel himself in the power of God. As a result, a man 

can rise to the stage of realization thanks to love that will make himself different from other creations.  

In this paper, firstly and briefly quiddity of love, stages of love and signs of love will be discussed and 

then the love philosophy of Mevlana and Yunus Emre will be tried to examine in the axis of The 

Mathnawi and Yunus Emre’s Divan. 

Key Words: Truth, Universe, Existence, The Mathnawi, Yunus Emre’s Divan. 

 

I.AŞKIN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR 

Aşırı tutku ve istek gibi anlamlara gelen aşk, binlerce eserin, yazının ve şiirin konusu olmuş 

ayrıca metaforik manada birçok atfın da temelinde yer alarak, insanlık tarihi boyunca her daim canlı bir 

kavram olma niteliğini sürdürmüştür. Bu hâli ile aşk üzerine yazılan çoğu eserin hem beşerî hem de ilahî 

göndermelerinin olması, aşkın birçok tahlil ve çalışmanın da baş öznesi olmasına neden olmuştur. 

Sözlük anlamı ile “şiddetli sevgi, gönül verme, candan sevme, tutkunluk” manasına gelen (Doğan 

2013:106) aşkın, ele alacağımız Mevlâna ve Yunus Emre özelinde çok daha farklı bir konuma oturduğu 

görülmektedir. Sözlüklerde aşk kelimesinin sarmaşıkla yakından ilgisi görülmektedir. Sarmaşık ise 

kelime kökü olan “aşeka”dan türemiştir. Aşk da tıpkı sarmaşık misali sevgiliyi kuşatması, onun 

besininden yani canından ve ruhundan istifade ederek sevgiliyi zayıflatıp kurutması yönünden sarmaşık 

ile benzerlik arz eder. Ayrıca hem tatlı hem ekşi olan bir çeşit meyveye de “uşuk” denerek aşkın hem 

sevgiliyle muhabbet sonucu yaşanan mutluluk sarhoşluğu, hem de ayrılık sonucu yaşanan 

hoşnutsuzluğu ifadesiyle benzerlik göstermektedir. (Uludağ 1991:11) Tasavvuf dilinde aşk vurgusu, 

aşk-ı hakikinin yani hakikate duyulan aşkın vurgulanışıdır ki, bu da doğrudan Cenâb-ı Hakk’a duyulan 

muhabbettir.  Zira dünyevi manada tüm yaratılmışlara duyulan sevginin gel geç bir hâlde oluşu, ancak 

bunun ötelenerek yerine gerçek olanın kondurulması ile anlamlı olabilir. O aşk da en hakikinin sevgisi 

olan Cenâb-ı Hak sevgisi olarak karşımıza çıkarak, tüm tasavvufi ve ilahi metinlerin özünde yerini 

almıştır. Aslen Farsça bir kelime olan ve günümüzde daha çok karşı cinsler arası duyguları ifade etmek 

için kullanılan aşk, Kur’an-ı Kerim’de çok daha farklı bir biçimde ifade edilmektedir. Esasen Kur’an’da 

aşk kavramı doğrudan geçmez. Kur’an’da tüm sevgiler için “sevmek” manasına “hubb” kelimesi 

kullanılır. Kur’an’da Allah Teala sevgisi, anne/baba, mal, dünya, hatta karşı cinsler arasındaki sevgi için 

de “hubb” kelimesi kullanılır. Kur’an’da geçen “aleka”, “garâm”, “hanan”, “heva”, “hüllet”, “sababe”, 

“şegaf”, “vüdd” gibi “sevgi” anlamına gelen bütün bu kelimeleri “sevgi” semantik/kavram alanında 

toplayan ve “ha-be-be” kökünden türeyen “hubb” kelimesi, Kur’an’da “sevgi” kavramının anahtar 

kelimesidir. Hubb, bir şeyin çok istenmek suretiyle ona bağlanıldığı ve bu bağlılığın gönülde yer ederek 

her türlü şart altında devamlı olarak kaldığı hiçbir şekilde gönülden çıkmadığı bir duygudur. “Hubb”, 

bir devenin çöktüğü yerden bir yere gidemeyip orada kalması gibi kulun kalbine işleyen sevgidir. Hubb, 

sevene canlılık ve hayat bahşederek seveni sevgiliye bağlayan güçlü ve soyut bir bağdır. Bu soyut bağın 

vurgusunu dile getirmek için Kur’an siyakında “hubb” kelimesinin “ha-be-be” köküne ve türevlerine 

bakıldığı zaman tane/tohum (2/261, 6/59-95), sevgi ve muhabbet (20/39), bir şeye olan bağlılık (9/23, 

16/107) gibi anlamlar içerdiği görülmektedir. Ayrıca Kur’an’da sevgiye olan atıflar çok fazladır. 

Esasında bu atıflar, dolaylı olarak sevginin kapsadığı tüm alanlara da işaret eder. Örneğin “iyilik 
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yapanlar”, “âdil olanlar”, “temizlenenler” gibi kavramlar Allah Teala’nın sevdiği fiillere işaretler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. “Ha-be-be” kökünde bulunan “bağlılık” anlamı Kur’an’da üç ana başlık altında 

toplanabilir: 1. “Bir davaya bağlı olmak” anlamında “hubb” (3/31, 5/54); 2. “Bir şeyden hoşlanmak 

suretiyle ona tutku derecesinde bağlanmak” anlamında “hubb” (3/14); 3. “Tercih edilen, beğenilen, 

benimsenen bir şeye bağlılık” anlamında “hubb”. Buradaki bağlanma biçimi; kişinin Cenâb-ı Hak ile 

olan münasebetini geliştiren, çoğaltan ve bir yol hâline getiren bağlanmadır. Bu yolun formları ve 

görünümleri de bu bağlılığın katmanları adedince çeşitlenmektedir. Kadın, çocuk, altın, ekin ve hayvan 

sevgisi için de “hubb” kavramı kullanılmakta ve yine Bakara suresinin 165. ayetinde Allah Teala sevgisi 

için “hubb” kavramı zikredilmektedir. Yine Kur’an’da Yusuf kıssasında dile getirilen Züleyha’nın 

kendini nefsinin isteklerine uymaya ve Yusuf’a zulmetmeye sürükleyen sevgisi de hiçbir şekilde 

kutsanmamış hatta kınanmıştır. Burada karşımıza çıkan sonuç ise “bağlanma” biçimlerinin olumlu ve 

olumsuz yönlerinin olduğudur. Bu işaretler tasavvufun çizgisinde aşkın tanımına ve anlamına yapılan 

vurgularda da sıklıkla işlenmekte ve nasıl olması gerektiğine dair müelliflerce bir alan çizilerek, bunların 

muhatapları için de bir yol yordam hüviyetine dönüşmektedir. 

II. İKİ MUTASAVVIFIN AŞK FELSEFELERİNİN MUKAYESESİ 

Gerek Mevlâna için gerekse de Yunus Emre için aşk; varlığın, yaratılışın, hakikatin özü ve esas 

nedeni olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla her iki ismin hem felsefi manada hem de tasavvufi 

manada aşka kazandırdığı farklı bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı kimi zaman her iki isimde de ortak 

tezahürler gösterse de bazı noktalarda yorum ve anlayış farkı ortaya çıkmaktadır. Bu yorum ve anlayış 

farkları, eserlerinin diline de yansır. Zira Mevlâna daha kapalı bir dil kullanırken, Yunus Emre daha açık 

ve sarih bir dil kullanmıştır. Mevlâna’ya göre aşk vardır ve ayrıcalıklı bir konumdadır, ancak özel ve 

seçkin çabalarla künhüne vakıf olunabilir. Yunus Emre ise aşkı her yerde görür. Herkese aşikar ve 

ortadadır. Dolayısıyla bu durumlar her iki ismin de diline yansımıştır. Mevlâna’nın aşığı, Yunus Emre 

ile benzer şekilde, herhangi bir vasıtaya ve güzelliğe gerek duymaz. Zira Allah Teala’ya ulaşmak için 

lazım gelen iyilikler ve güzellikler varlık âleminde insana verilmiş, insan buna hazır ve teşne hâle 

getirilmiştir. Bundan dolayı da âşık, hep Allah (C.C.)’ü arar. Yunus Emre tüm güzelliklerin her an her 

yerde mevcut olduğunu dile getirirken ve sevgi esaslı bir felsefe kurarken, Mevlâna daha ziyade 

yönelinmesi gereken tek sevgi kaynağının ilahi olduğunu vurgular.  Yunus Emre’de kainattaki 

ipuçlarından yola çıkarak dolaylı olarak da ulaşılabilecek olan Allah sevgisi, Mevlâna nazarında 

doğrudan bağlanılması gereken makamdır. Her iki isim de aşkın kaynağını ruhta var olan iyi, güzel ve 

doğrulardan ibaret görür. Zira tüm iyi ve güzeller doğada mevcuttur ve doğa Allah Teala’nın 

tecellisinden ibarettir. Yani ilahi bir iyi ve güzel arayışının insanın özünde olması, aslında Cenâb-ı 

Hakk’ın bütün en iyi ve en güzelleri ilahi bir alanda, tabiatta göstermesinden kaynaklanmaktadır. (Kılıç-

Arslan 2007:324) Mevlâna açısından aşkın mahiyeti, en başta onun aşkınlığı ve yüceliği ile doğrudan 

ilgilidir. Örneğin Mevlâna bununla ilgili şöyle seslenmektedir: “Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür, 

aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür. Ney, dosttan ayrılan kişinin arkadaşı, hâldaşıdır. Onun 

perdeleri, perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hemdem, hem bir 
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müştak kim gördü? Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte, Mecnun aşkının kıssalarını söylemektedir. 

Bu aklın mahremi akılsızdan başkası değildir, dile de kulaktan başka müşteri yoktur.” (Mesnevi I/10-

14) Mevlâna’ya göre aşk bir coşkunluk hâlidir. O coşkunluğun içerisinde aşk dediğimiz büyük kudretin, 

Allah Teala’nın bilinmesi ile başladığı görülmektedir. Yani her şeyden önce Allah’ı bilmek icap eder. 

Kainatta görünen tüm inkişaf ve zerreler arasındaki derin cazibe bu aşkın kudretidir. Aşk olmasa ne 

hayat, ne güzellik, ne inkişaf, ne tekamül, ne nur, ne de ziya olabilirdi. (Tâhirü’l-Mevlevî I/62)  

Mevlâna’ya göre aşkın bir önemli vasfı da ilahi olanla irtibatı sağlarken, irtibat kurulacak olan makamın 

büyüklüğünden ötürü bu irtibatın da güzeli temaşa şeklinde gelişmesidir. Çünkü aşk bir bakıma insana 

güzellik olarak suretini göstererek tecellisini o şekilde gerçekleştirir. Mevlâna yine bununla ilgili şöyle 

der: “Toprak beden, aşktan göklere çıktı; dağ oynamaya başladı, çevikleşti. Ey âşık! Aşk; Tûr’un canı 

oldu. Tûr sarhoş, Mûsâ da düşüp bayılmış! Zamanımı beraber geçirdiğim arkadaşımın dudağına eş 

olsaydım (sırlarına tahammül edecek bir hemdem bulsaydım) ney gibi ben de söylenecek şeyleri 

söylerdim. Dildeşinden ayrı düşen, yüz türlü nağmesi olsa bile dilsizdir. Gül solup mevsim geçince artık 

bülbülden maceralar işitemezsin.” (Mesnevi I/25-29) Mevlâna’ya göre aşkın azameti o kadar büyüktür 

ki dağı bile yerinden oynatabilir. (Tâhirü’l-Mevlevi 79) Dolayısıyla ilahi olanla kurulacak irtibat da o 

denli büyüktür. Yani esasen aşk, o denli büyük bir mucizedir ki, âşığın topraktan olan cismini semalara 

çıkarır ve cansız bir kütle olan dağı da kımıldatır ve yerinden oynatır. Aşkın tecellisi, maşuğun; “Ben 

gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” (Aclûnî 1988:132) deyişi ile doğrudan 

ilgilidir. Dolayısıyla bu tecelli konusunda Mevlâna şöyle der: “Hareketimiz de, varlığımız da senin 

vergindir. Varlığımız umumiyetle senin icadındır. Yoksa, varlık lezzetini gösterdin. Yok olanı kendine 

âşık eylemiştin! O in’âm ve ihsanın lezzetini... mezeyi, şarabı ve kadehi esirgeme! Esirgersen kim arayıp 

tarayabilir? Nakış nakkaşla nasıl mücadele eder? Bize, bizim ef’âlimize bakma; kendi ikramına, kendi 

cömertliğine bak!” (Mesnevi I/605-609) Mevlâna bu beyitlerde, varlığın sebebini ilahi olana 

bağlamakta, dolayısıyla meze, şarap ve kadeh deyişi ile Allah Teala’dan aşkın ihsanını ve tecellisini 

göstermesini istemektedir. Mevlâna’ya göre Allah (C.C.), yoklara varlık lezzetini göstermiş ve onları 

kendi zatına âşık etmiştir. Bu aşk ise ezeli ve ebedidir. Tâhirü’l-Mevlevî bu beyitleri şöyle şerh 

etmektedir: “Yani sen, bilinmek istediğin için mahluklarından bazılarında Seni arayıp bulmak ve bilmek 

talebi husule geldi. Şu hâlde mahluklar, kudret kaleminin önünde âcizdir. Adeta bir nakkaşın fırçası 

önündeki nakış gibidir. Nakkaş, nasıl o resmi istediği renge boyar, dilediği şekle sokarsa Sen de öyle 

yaparsın. O hâlde sen bize değil, kendi cömertliğine ve kendi keremine nazar et. O kereme kabiliyetimiz 

yoksa bile kabiliyet ihsan buyur.” (Tâhirü’l-Mevlevî II/27) Bu tasvirler ve açıklamalardan yola çıkarak, 

aşkın tarifinin zor olduğu kadar tecellisini kavramanın da güç olduğunu söyleyebiliriz. Aşk tüm bunların 

arasında, başkasına tam aktarılamayan hâli ile gerçeğin tam kendisi değil, bir nevi yansımasıdır. Bu 

konuyu Erol Güngör şöyle izah etmektedir: “Bizim tahlil ettiğimiz şey, realitenin kendisi değildir. Biz 

bir şeyi gördüğümüz an onun bizde yarattığı intiba ile o gördüğümüz şey hakkında yaptığımız 

açıklamalar, hiçbir zaman birbirinin aynı değildir; dilimizi ne kadar mükemmel hâle getirirsek getirelim, 

söylediklerimiz bizim gördüğümüz gerçeği hiçbir zaman aynen yansıtmayacaktır.” (Güngör 1996:117) 
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Aşkın mahiyetine dair Mevlâna özelinde dile getirdiğimiz tüm bu hususiyetler, benzer şekilde Yunus 

Emre’de de görülür. Fakat Yunus Emre’yi Mevlâna’dan bu bağlamda ayıran en önemli durum, aşkın ya 

da sevginin hemen hemen her yere yayılmış olması ve ilahi olana götürecek nitelikte bulunmasıdır. 

Yunus Emre varlığın sebebi olarak aşkı görür ve tüm bu varlıklarda da onun mevcut olduğuna işaret 

eder. Yani aşk her yerdedir. Yunus Emre’ye göre mevcudatta bir tek varlık ve sevgi vardır. Fakat bu 

sevgi ve aşk her yerde kendini göstermektedir ki aslında bu yaratılmış olan her şeyin mutlak zatın 

sıfatları olduğuna ilişkindir. Aslında Yunus Emre, sevginin kaynağını her yerde görerek, yaşadığı çağa 

mahsus bazı sıkıntıları da bertaraf etmek istemektedir. Yani onun aşk felsefesinde zorluk değil kolaylık 

vardır. Aşk herkes içindir ve herkes kadardır. Bu manada Yunus’un kendini misyon sahibi bir sanatçı 

olarak gördüğü yorumu da ortaya çıkmaktadır. Aşk ve sevgi üzerinden temellenen bu durum ona göre 

toplumsal değişim ve dönüşüm için de gereklidir. Zira önce insanın fıtratındaki anlam dünyasına 

dönmesi, gönlünde derinlere, bilinçaltına itilmiş insani duygularını ortaya çıkarması gerekir. Eğer, 

insanda bu alıcılık yeteneği canlandırılamazsa en güzel sanat eseri karşısında bile tepkisiz kalır. Bu 

durumda ise söz söylemenin bir manası yoktur. (Özçelik 2010:111) Yunus’a göre her şeyden önce 

kainata sevgi ve aşk nazarı ile bakılmalıdır. Yine bu manada tasavvuf geleneğine bakarsak; varlıkların 

tecellileri sonrası farklı cevhere bürünmeleri ve mutlak varlık, mutlak güzellik safhalarında oluşu fakat 

sonrasında dünyaya gelmeleri ile tüm bunların değişerek zıtlıklara büründüğü anlayışı görülür. Bu 

zıtlıklar dünyada ortaya çıkarlar fakat onlardan kurtulmanın yolu da yine aşk iledir. Tüm varlıkların 

yaratıcısı Allah Teala, mahlukatta kendinden birer zerre ve tecelli bırakmıştır. İşte bu ana varlığa ancak 

“aşk” ile ulaşılabilir. (Şapolyo 1966:69) Bu durumu Yunus Emre şöyle ifade eder: “Kim ki ‘ışk 

kadehinden bir zerre içdiyise/Ana ne ‘akl u ne us ne esrük ü ne humâr/Tek ben değilem ‘âşık ol ma'şûk 

nazarında/‘Işk yolına cân fidî benüm gibi sâd-hezâr/‘Âşıklarun hâlini ‘âşık olanlar bilür/‘Işk bir gizlü 

haznedür gizlü gerekdür esrâr.” (Tatçı 1990:25) Buradaki gizli hazineden kasıt Allah’ın (C.C.)’ün 

zatıdır. Aşkın mahiyetini yani iç yüzünü oluşturan en önemli özellik, bu gizliliğin ortaya çıkması 

sürecinde gereken yolların yürünmesidir. Bu yollar zor ve çileli yollardır. Yunus’un aşkı, seçkin 

değildir, herkese göre ve herkes içindir. Yunus Emre’nin güzelden kastı, maşuğa varma sürecinde 

vesilelere bağlı tüm hâllerdir. Kişi, iyi ve güzel olan her şey ile insan-ı kamil mertebesine ulaşabilir. 

Yunus Emre’ye göre, Mevlâna’nın aşkı ve aşığı kolay kolay anlaşılamamaktadır. Zira Mevlâna’da aşkı 

şerh etmek, bir mahcubiyet sebebidir. Yunus’un aşkı ise aşikardır. Bu sebeple de tüm varlık âlemi, 

maşuğu tanımalı ve bilmelidir. Zira tüm âlem ve varlık, sevgi üzerine kuruludur: “Şûrîde olanlarun bî-

nihâyet dünyâda/‘Akl u gönül fehm ü cân fikir anun nesidür/Biz tâliblerüz her dem ‘ışk sebakın 

okuruz/Tanrı virür sebakı ‘ışk hod müderrisidür” (Tatçı 1990:25) Yunus Emre, tüm varlıklarda zuhur 

eden sevgiyi ve bu sevginin ilahi olana doğru yol alışını teklik olarak görür. Yani her bir çokluk 

“birlikten” zuhur eder. Sevgiler de hakeza öyledir. Tüm sevgiler birleşir ve tek olana geri döner. Yunus 

Emre’ye göre aşkın kaynağı Allah Teala’dır. Dolayısıyla O, aşkın, sevginin ve tüm varlıklara da yayılan 

bu durumların esas kaynağıdır. Aşk için varılması gereken menzil yine aşkın kendisidir. Bu süreçte tüm 

varlıklar bu yola dâhil olabilir. Kişi bu süreçlerin sonunda kemal mertebesine ulaşır ve âşık olur. Maşuk 
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ile hemhâl olur. Mevlâna ise bu konuda Yunus’tan çok daha farklı düşünerek varlık âlemini arka planda 

bırakır. Zira ona göre tüm bu varlıklar kişinin Allah (C.C.) ile olan münasebetini zedeleyebilir. Yani 

kişinin Allah Teala sevgisi sürecinde kalbini bozabilir. Kişi varlık sevgisi ile boğulup, yok olabilir. 

Dolayısıyla olgunluk seviyesi zedelenebilir. Yunus Emre, her ne kadar bir insanın tüm varlıklara sevgi 

duysa ya da âşık olsa da, yine de bununla beraber Allah’a yönelebileceğini savunurken; Mevlâna bunun 

tam zıttı şekilde kişinin yalnızca Cenâb-ı Hakk’a yönelerek hakiki aşkı yaşayabileceğini dile getirir. Her 

ikisi arasındaki benzerlik ise; aşka yönelmemiş insanın kamil insan seviyesinden uzak kalacağı ve Allah 

(C.C.)’den uzak olmanın da kişiyi hakikatten uzaklaştıracağına dair görüşlerdir. Mevlâna’ya göre 

âlemde mevcut olan güzellik hakiki bir güzellik değil Cenâb-ı Hakk’ın güzelliğinin yalnızca temsilidir. 

Dolayısıyla âlemdeki güzellikler ikincildir ve geri plandadır. Allah’ın tecellisi olan nur, âleme yayılmış 

ve parçaları varlık sahasını kaplamıştır. Dolayısıyla bu güzellik olsa olsa yalnızca O’nun varlığına delil 

olarak gösterilebilir.  Bu hâlde evrendeki güzellik, Allah (C.C.)’ün güzelliğinin tamamı sayılamaz. 

Mevlâna bu durumu şu şekilde dile getirir: “O şeyin altın yaldızı aslına gitti de bakırı kaldı mı insanın 

tabiatı doyar, onu boşlayıverir. Onun yaldızlı, zahiri sıfatlarından ayağını çek. Bilgisizlikle kalpa pek 

hoş deme. Kalplardaki o hoşluk, o güzellik eğretidir. O süsün, püsün altında süssüzlük vardır. Kalpın 

üstündeki altın, madenine gider. Sen de onun gittiği madene git. Duvardaki ışık güneşe varır. Sen de 

sana lâyık olan o güneşe git.” (Mesnevi III/555) Mevlâna’ya göre evrende asıl olmayan tüm güzellikler 

kalplerde eğreti durmaktadır. Yani aslında o süsün altında süs değil süssüzlük vardır. Asıl olan maden 

aranmalı ve oraya gidilmelidir. Her şey ve tüm varlık O’nun “Kün/Ol!...” emriyle olmuştur. Kendisinden 

taşan bu güzellikler o emirle olup bitmiştir. Ama aslı yerine geçmez. Dolayısıyla bu güzelliğin aranıp 

bulunması, O’nun aranıp bulunması anlamına gelmez. Aslında tüm bunlar birer aynadır. Bu nedenle 

Mevlâna sık sık ayna metaforuna başvurur. Mevlâna’ya göre insanın kainattaki güzelliklere karşı nazarı, 

Cenâb-ı Hakk’a duyduğu muhabbetten farklı bir konumdadır. Bu nedenle insan, Allah’a olan 

muhabbetinde kainatı ve tüm yaratılmışları bir kenara bırakmalıdır. Mevlâna’ya göre görünen 

güzelliklerin mahiyetlerinde bulunan hususlar ve tüm bunlar arasındaki ilişkiler, sadece kendi 

güzellikleri yönünden değil, daha yüksek ve mükemmel bir güzellikten işaret taşıması yönünden, 

Allah’ın güzelliğine giden yolun hediyeleri niteliğindedir.  Mevlâna bu noktada “suretleri” dile getirerek 

bunların cazibesine kapılmamayı telkin eder: “Ateşi su söndürür. Çünkü ateş, huyu muktezası suyun 

soyunu, sopunu, oğullarını, (yani ağaçları, otları) yakar, yandırır! Birkaç günceğiz o su kuşlarının yanına 

git de seni âbıhayata ulaştırsınlar. Kara kuşuyla su kuşu, suret bakımından birdir ama suyla yağ gibi 

hakikatte birbirine zıttır. Bunlar, birbirlerine benzerler ama her biri, kendi aslına kuldur, köledir. Dikkat 

ve ihtiyatla hareket et.” (Mesnevi III/3485) Mevlâna’nın bu beyitlerde vurguladığı durum, varlıkların 

suretlerine dair önemli bir husustur. Yani ona göre esasen tüm varlıklar varlık sahasında çeşitli hâllerde, 

şekillerde, boyutlarda, renklerde, güzelliklerde yaratılsa da görünen her şey asıllarının suretidir. Kişinin 

bu suretlere (güzelliklere) âşık olması, ona en başta huzur verip neşelendirse de bir müddet sonra onu 

çok daha farklı boyutlara götürerek hakikatten uzaklaştırır. Fakat yine de kimileri için bu güzellikler 

kainatın temaşası esnasında kişiye iyiyi ve kötüyü gösterebilir. Bakıldığı zaman Mevlâna’ya göre insanı 
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bu dünyaya bağlayan şeylerin sebebi yine de Cenâb-ı Hakk’ın güzelliğidir. Yani O’ndan yansıyan tüm 

güzelliğin âlemi kaplamasıdır. Fakat eğer insan varlık sahasındaki tüm bu cezbedici güzellikler arasında 

Allah aşkına ulaşmak niyetinde ise bu sevginin yani dünya sevgisinin de karşılıksız ve menfaatten azade 

olması gerekmektedir. Bu sadece dünya ile kurulan sevgi boyutunda değil, aynı zamanda ilahi olanla 

kurulacak sevgi boyutunda da geçerlidir. Zira tüm sevgi boyutlarında akıl işin içine karıştığı zaman, 

menfaat beklentisi ortaya çıkar. Fakat ister varlık sahasında olsun ister ilahi olan için olsun bir güzel, 

sadece ve sadece güzel olduğu için, karşılıksız sevilmelidir. Bu husus Mevlâna’nın güzellik-aşk ilişkisi 

noktasında çok önemli gördüğü bir husustur. Yunus Emre’ye göre ise güzellik ve aşk her yerdedir. Zira 

insanın doğrudan kendisi sevginin kaynağıdır. Ona göre kendisi de “âşık”tır ve “dost”a kavuşma özlemi 

içindedir. Bu özlem ise kainatta gördüğü her şeyi O’na ulaşma vesilesi kılar. Bunları Yunus, şöyle dile 

getirir: “Az bakmagıl sen çoga çün dost içünden doga/Varlıgun saygıl yoga bunca ne haber gerek/Unıt 

unıt kamusın söylegil sözün hâsın/Dilersen dost göresin bundan gayrı ser gerek/Dünyâ vü âhiretden niçe 

dürlü ni‘metden/Dost yüzini görmege kamudan geçer gerek/Dünyâ âhret ahvâli zen ü ferzend 

vebâli/Dilersen dost visâli varlıkdan hazer gerek” (Tatçı 1990:108) Yunus Emre bu sözlerle tüm varlık 

âleminin güzelliğini, Cenâb-ı Hakk’ın yoluna feda etmektedir. Aşk ve güzellik doğrudan birbiri ile 

irtibat hâlindedir ve Yunus Emre’nin nazarında “dost yüzünü görmeye” vesiledirler. Bu noktada 

Mevlâna’nın daha seçkin tavrına karşın Yunus Emre’nin o kadar net ve sınırları belirlenmiş bir sevgi 

tarifinin olmadığı görülür. Çünkü Mevlâna açısından dile getirilen durumda güzelliğin gelip geçici oluşu 

ve daha ziyade hakiki güzelliği perdeleyişi Yunus Emre’de tam tersi durumda ortaya çıkar. Yunus’un 

aşk felsefesinde sevginin ve sevgiliye gitmenin sınırı yoktur. Mevlâna’ya göre âlem, Allah’ın esma ve 

sıfatlarından ötürü güzeldir. Yani tüm güzellikler O (C.C.) nedeniyledir. Fakat yine vurgulanmalıdır ki 

Yunus’tan farklı olarak Mevlâna, bu güzelliklerin temaşa edilmesini şarta bağlar. O şart ise bu 

güzellikleri temaşa ederken gönlün de güzel ve temiz olmasıdır. Bu durumu Mevlâna Mesnevi’de şöyle 

dile getirir: “Yüz binlerce halkta, yüz binlerce ileri gelenlerde bulunan gönül değildir. Gönül, bir tek 

kişide olur. O tek kişi hangisidir, hangisi? Sen, o kırık dökük, parça buçuk gönül kırpıntılarını bırak, asıl 

gönül ara da o kırık dökük gönül de onun sayesinde dağ kesilsin. Gönül, bu vücut ülkesini kaplamıştır, 

cömertliğinden altınlar saçıp durmaktadır. Âlemdekilere Tanrı selâmından selâmlar saçmaktadır. Kimin 

eteği sağlamsa, kimin eteği hazırsa o gönül saçısına nail olur.” (Mesnevi III/2270) Görüleceği üzere 

Mevlâna “gönül” diyerek, sevginin görüldüğü yere işaret etmekte ve buranın yani sevginin var olduğu 

yerin parça buçuk hâllerinin terkedilmesini dile getirmektedir. Asıl gönlün aranması vurgusu esasen asıl 

sevginin yani aşkın da aranmasına dair bir telkindir. Eğer yine de gönül, dünyadaki güzellikleri görmeyi 

arzu ederse, bu ancak gönlünü ilahi olana, tek olana bağladıktan sonra mümkün olabilir. Yunus Emre’ye 

göre ise, sevgi kime duyulursa duyulsun gönlü parçalamaz. Bilakis tekleştirir ve birleştirir. Kainattaki 

varlıklara duyulan sevgi aslında Cenâb-ı Hak sevgisinin bir gereğidir. Yunus bunu şöyle ifade eder: 

“Gönül niçe berkitmeye dost iline giden yola/‘Âşık kişiler cânını bu yola harc itse gerek/Cân neye 

ulaşırısa ‘akıl da ana harc olur/Gönül neyi severise dil anı şerh itse gerek/‘Aceb midür ‘âşık kişi 

ma'şûkını zikr iderse/‘Işk başından aşıcagaz gönlini zâr itse gerek/Yûnus imdi sever isen andan haber 
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virgil bize/‘Âşıkun oldur nişânı ma‘şukın eyitse gerek” (Tatçı 1990:111) Elbette burada vurgulanması 

gereken durum, tüm tasavvuf literatüründe de olduğu gibi “dünya sevgisi”nin boyutunun ne şekilde olup 

nasıl olmaması gerektiğine ilişkindir. Yunus Emre her ne kadar  kainattaki güzelliği, ilahi aşka bir vesile 

görse de yine de dünyanın yüzüne aldanmamak gerektiğini söyler. Zira bir müddet sonra salt o güzellikle 

meşgul olan kişi ilahi olandan uzaklaşabilir. Bu düşünce Mevlâna ile benzerlik gösterir. Dünyanın 

cazibesi, rengi her zaman kişiyi aldatabilir durumdadır. Bunu Yunus şöyle dile getirir: “ ‘Aceb anı niçe 

yiye nefsi dilerse yiyleye/Kaçan kim iftâr eyleye üç günde bir itmek gerek/Oldur erenler dirligi bular 

bilmez ‘ayyârlıgı/Anunla bulur erligi kahrı dahı yutmak gerek/Bakma bu dünyâ yüzine aldanma halkun 

sözine/Dönüp dîdâr arzûsına ol Hakk'a yüz tutmak gerek/Yûnus bunı kime diye kim kasd ide bir 

uluya/Şâyed birimüz işleye ‘âşıklara itmek gerek” (Tatçı 1990:112) Esasında bu dünya güzellikleri, 

Yunus Emre için “güzellik”in varlığının delilleridir. Yani asıl güzelin varlığına sebep olan tüm bu 

güzellikler, aşkın sebebi ve neticesidir. Zira Yunus’a göre âşık Cenâb-ı Hakk’a olan aşkını doğrudan 

değil bazı dolaylı yollarla edinir. Bu yol da malum olduğu üzere dünyanın güzelliklerini sevmek ile 

mümkün olabilir. Zira âşık olan açısından suret, aşkın ve sevginin mahiyetine uygun düşecek bir şekilde 

tezahür ettiğinden maşuğun güzelliği, âşık ile arasındaki irtibatı kurar. Mevlâna’ya göre ise bu yolun en 

temel basamağı kişinin gönlünü temizlemesidir. Gönlü temiz kişi ancak o oranda maşuk ile irtibat 

kurabilir. Dolayısıyla, kişinin her zaman tövbe hâlinde olması gerekir. Bu tövbe hâli kişiyi günahlardan 

uzak tutmalıdır. Kişinin tövbeye sığınarak, güzelden uzaklaşması, onun âşıklık hâllerini de etkiler. Bunu 

Mevlâna şöyle dile getirir: “Bu kötü kişi, çarpma kehribarıdır. Kabiliyetli toprağı bile taş topaç yapar. 

Her gönle secde için izin yok, her ücretlinin ücreti rahmet değil. Kendine gel de ‘Tövbe eder, Tanrıya 

sığınırım’ diye cürümde bulunma, günah etme. Tövbeye de bir parlaklık gerek. Tövbeye de bir şimşek 

bir bulut şart. Meyvenin olması için hararet ve su lâzımdır. Bunun için de bulut ve şimşek icap eder.” 

(Mesnevi II/1650) Yunus Emre’nin nazarına geri dönersek, o da Mevlâna’ya benzer şekilde dünya 

güzelliklerinin ve nimetlerinin gelip geçici ve boş olduğunu dile getirir. Fakat bu gelip geçicilik kişiyi 

onlarla ünsiyet kurmaktan geri tutmamalıdır. Yunus Emre’ye  göre son menzil ölümdür. Elbette bu ölüm 

anına kadar geçen süreci kişi boş işlerle geçirmemelidir. Bu nedenle ölüm anına kadar “dost” olmak 

gerekir. Dostluk ise hem yaratılanları hem de Yaradan’ı sevmekle mümkün olur. Yunus, bu 

düşüncelerini şöyle dile getirir: “Ne gelmegün gelmek durur ne bilmegün bilmek durur/Son menzilün 

ölmek durur tuymadun ‘ışkdan bir eser/Bildük gelen geçerimiş konan girü göçerimiş/‘Işk şerbetin 

içerimiş her kim bu ma'nîden tuyar/Yûnus bu sözleri kogıl kendözünden elün yugıl/Senden ne gele bir 

digil çün Hak'dan ola hayr u şer” (Tatçı 1990:24) Yunus Emre’ye göre ölmeden önce aşk şerbetinden 

içmek gerekir. Zira dünyaya gelmek ve dünyadan gitmek arasındaki zaman diliminde yaşanan her şey, 

hakikate erişilsin diye olup biter. Ölüm, esasında aşktan bir paye almadan gidenlerin hâlidir. Ama âşıklar 

ölmezler ve hep diridirler. Mevlâna’ya göre ise mecazi sevgi insanı gerçek sevgiye götürme sürecine 

katkı sunuyorsa önemli hâle gelebilir. Yani aşk, yaşansın diye değil, hakikati kavramak adına yaşanması 

gereken bir hâldir. Ona göre aşk, sadece bu dünyadan kişiye el çektirmez, iki dünyadan da el çektirir. 

Yaradan ile olan münasebette bir başka vasıtaya ihtiyaç duyulmayacak biçime dönüşür. Mevlâna, aşk 
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felsefesinde vahdet-i vücud anlayışını bütünüyle yansıtır. Tüm güzellikler Cenâb-ı Hakk’ın birliğine 

delalet eder. Dünyadaki güzellikler yalnızca asıl güzele götüren vesileler olarak telakki edilmelidir. 

Dünyadaki güzellikleri gören kişi o güzelliklere değil, ancak Allah’ın güzelliğinin karşısında heyecan 

duyabilir. Bu durumu Mevlâna şöyle dile getirir: “Tanrı; bu zıddiyetle gönül hoşluğu meydana gelsin, 

her şey iyice anlaşılsın diye hastalığı ve kederi yarattı. Şu hâlde gizli olan şeyler, zıddıyla meydana 

çıkar. Hakk’ın zıddı olmadığından gizlidir. Evvelâ nûra bakılır, sonra renge. Çünkü beyaz ve zenci, 

birbirine zıt olduğu için meydana çıkar. Sen nûru, zıddıyla bildin. Zıt, zıddı meydana çıkarır, gösterir. 

Varlık âleminde Hak nûrunun zıddı yoktur ki açıkça görünebilsin.” (Mesnevi II/1130) Tüm bunlara 

baktığımızda ortaya çıkan sonuç; hem Yunus Emre nazarından hem de Mevlâna nazarından, güzelin 

ilahi manası ile görüldüğüdür. Her iki mutasavvıf da güzelliğin ilahi olandan neşv ü nema bulduğunu 

düşünür ve güzelliğin kaynağı olarak Allah’ı görür. Dünyadaki güzellikler ise ilahi olanla irtibatı 

sağlayan güzelliklerdir. Fakat bu dünyaya kapılıp onun boş olduğunu unutmamayı gerektirir. Bu hâli ile 

dünyadaki güzellikler ilahi aşkın hem sebebi hem de neticesidirler. Hem Yunus Emre açısından hem de 

Mevlâna açısından aşkın kaynağı bir ve mutlak varlık olan Cenâb-ı Hak’tır. Bu durum esas itibariyle 

kişinin Yaratıcı ile olan münasebetinin en olmazsa olmaz biliş düzeyidir. Yani kişi aşkın kaynağı olarak 

her zaman ilahi olanı merkeze koymalı ve hakikat yolculuğunu bu şekilde sürdürmelidir. Her iki ismin 

de ittifak ettiği durum âlemin yaratılışının bir sebebe dayalı olduğudur. Her şeyin sebebi olan Allah 

(C.C.), aşkın da sebebi ve kaynağıdır. Mevlâna’ya göre kainat ve âlem ile içindeki tüm varlıklar durduk 

yere ve kendiliğinden ortaya çıkmış değillerdir. Ona göre varlık ve var oluş ilahi bir nizam dairesinde 

gerçekleşmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın varlığı her yere nüfuz etmiştir ve bakılınca tüm âlemde bu varlık ayan 

beyan seçilebilmektedir. Yaratıcı her yerde kendini göstermekte ve yaratılışı sürdürmektedir. Mevlâna 

bu düşünceleri şöyle ifade etmektedir: “Öyle bir Kâdir-i Mutlak ki, bunun gibi yüzlerce âlemi bir dem 

içinde yahut bir ‘kün’ emriyle yokluktan vücuda getirir. Senin gözüne, kendisiyle görmek kuvvetini 

verecek olursa, nazarında âlem gibi yüzlercesini peyda eder.” (Tâhirü’l-Mevlevî II/1) Mevlâna bu 

beyitleri ile Cenâb-ı Hakk’ın yokluktan yüzlerce âlem halk edebileceğine vurgu yapar. Herkese 

görünmeyen, fakat erbabına meşhud olan âlemleri de ancak lutfettiği gözlere gösterebilir.   Burada 

“gözler” vurgusu önemlidir. Zira Mevlâna bu gözlerin aşk ile görür olduğunu dile getirmektedir. Âlemin 

uçsuz bucaksızlığında Allah’ın yarattığı her şey ancak onun lutfettiği gözlerle temaşa edilebilirken 

aslında buna her insan teşnedir de. Fakat bu durum ancak âşıklık makamı ile meydana gelebilir. Yunus’a 

baktığımızda ise yine aşkın, güzelliğin ve yaratılışın tek bir sebebe bağlanması birlik düşüncesinin bir 

gereğidir. Fakat ontolojik manada Yunus Emre’nin felsefesinde var olan sadece Cenâb-ı Hak olduğu 

için gördüğümüz ve bildiğimiz bütün nesneler gerçekte yok, fakat ona nispetle var olduğu şeklindedir. 

Bunlar bir takım hayal ve gölgelerdir. O (C.C.), bu durumda eşya olur, hayat olur, dağ olur, kalp olur, 

insan olur. Ama bunlar tek tek asla Cenâb-ı Hakk’a mukabil değildirler.  Yunus Emre bu düşünceyi şu 

sözlerle dile getirir: “İy kendözini bilmeyen söz ma‘nîsin anlamayan/Hak varlıgın isterisen uş ‘ilm ile 

Kur'ân'dadur/Allah benüm didügine virmişdür ‘ışk varlığını/Kime bir zerre ‘ışk vire Çalap varlıgı 

andadur/Niçeler eydür Yûnus’a kim kocaldun ‘ışkı kogıl/‘Işk bize yinile degdi henüz dahı turvandadur” 
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(Tatçı 1990:53) Yunus Emre, hayatının tamamını insanın Cenâb-ı Hak ile ilişkileri üzerine düşünce 

üreterek, olması gerekenleri ortaya koyarak ve yaşayarak geçirmiştir. O, tasavvufi ahlakı yaymaya 

çalışmıştır. Bunun da temelinde Cenâb-ı Hak ile “aşk” boyutunda bir yakınlık kurma çabası vardır. 

(Köprülü 2016:287)  Dolayısıyla aşkın kaynağı olan Allah (C.C.), ahlakın da sevginin de iyiliğin de 

kaynağıdır. Hakk’ın varlığı zerreden kürreye kadar tüm varlık sahasında kendini göstermektedir. 

Mevlâna’ya göre en başta Allah (C.C.), rahmetiyle varlığı yoktan yaratmış ve her varlığa kendi 

sıfatlarından tecelli ile nur vermiştir. Allah varlık âleminde tektir ve her yaratılış, her zuhur ediş O’ndan 

bir parçadır. Dolayısıyla aşk da bu çembere dâhildir. Aşk, Allah’tan yayılan feyzin bir göstergesidir. 

Ayrı ayrı parçalar da her bir varlık da hakikatin bir cüz’üdür. Mevlâna bunu şöyle dile getirir: “O, hem 

gönüllere kendini gösterir, hem dervişin hırkasını diker. Hepimiz yayılmıştık ve bir cevherdik. Orada 

başsız ve ayaksızdık; güneş gibi bir cevherdik, düğümsüz ve sâftık... su gibi. O güzel ve latif nur surete 

gelince kale burçlarının gölgesi gibi sayı meydana çıktı. Mancınıkla burçları yıkın ki bu bölüğün 

arasından ayrılık kalksın.” (Mesnevi I/685) Mevlâna’ya göre zikredilen bu nur, yani latif cisim, Cenâb-

ı Hakk’ın varlık âlemine celp ettiği ve o varlıkların varlıklarına anlam katan hakiki cevherdir. Her varlık 

o nur sayesinde güzeldir. Mevlâna, aşkı çok yüksek bir mertebede görmekte ve varlıklara duyulan aşkın 

gelip geçiciliğini zikretmektedir. Ona göre aşk saftır ve ancak saf olan gönüllerde var olabilir. Bu saflık 

ise Allah’ın ilk yaratılış esnasında insanı yarattığı andaki saflıkla eşdeğerdir. Fakat bunun ötesindeki her 

şey, eğreti duran, gelip geçici şeylerdir. Yani dünya sevgisi, mal sevgisi ya da diğer tüm sevgiler, Allah 

sevgisi yanında boşa çıkan sevgilerdir. Mevlâna yine konu ile ilgili şöyle seslenir: “Aklını başına al da 

nevbeti, yani sıra ile iğreti olan bir mülk ve hükümete sevinme. Ey nevbete merbut ve mukayyet olan! 

Senin de nevbetin gelince gideceksin, yerine başkası gelecektir.” O hâlde azadelik davasında bulunma. 

İnsanların, ‘Benimdir’ diye temellük iddiasında bulundukları şeylerin hiç biri daimi değildir, nevbetidir, 

yani nöbetle elden ele geçer. Elimizde para diye kullandığımız kağıtlar da böyle değil mi? Mesela nikel 

bir beş kuruşluk, bir günde acaba kaç elden kaç ele geçiyor ve muvakkaten kaç kişinin parası oluyor? 

Paralar böyle olduğu gibi, mevki ve mansıplar da böyledir.” (Tâhirü’l-Mevlevî III/36) Tekrar Yunus 

Emre’ye dönersek; onun nazarında, Cenâb-ı Hakk’ın tüm yarattıklarına karşı sevgi ve şefkat dolu oluşu, 

tüm varlık âlemindeki nesne ve özneleri de değerli kılar. Aşkın kaynağının güzel oluşu ve güzelliğin 

sebebi de Cenâb-ı Hakk’ın diğer güzelleri yaratışının, onlara da aynı muameleyi göstermek için yeterli 

ve aynı zamanda da zorunlu bir sebep oluşudur. Allah (C.C.) yarattıklarını sevgisi ile gözetirken, 

yarattıkları da bu sevgiden ötürü kıymetli hâle bürünürler. Dolayısıyla Yunus’un tüm âleme duyduğu 

sevgi, esasen aşkın kaynağına duyduğu sevgi nedeniyledir. Bu noktada şunları dile getirir: “N'eylerler 

fânî dünyâyı/Allah sevgüsi var iken/Yâ dahı kanda giderler/Ol dost sevgüsi var iken/ Allah ile olan 

kişi/İhsân olur anun işi/N'eylerler gayrı teşvişi/Allah sevgüsi var iken/Görün bi'llâhi şu halkı/İstemezler 

güzel Hakk'ı/Yâ n'eylerler mâlı mülki/Allah sevgüsi var iken” (Tatçı 1990:194) Bu deyişler, genel 

manada Yunus Emre’nin aşk felsefesini yansıtmaktadır. Yunus Emre esasen “Ol dost sevgisi var iken” 

diyerek onun ötesinde kalan tüm nesnelere duyulan sevginin de istikametini belirler. Zira sevgilinin, en 

sevgi duyulması gerekenin sevgisi tüm sevgilerin üzerindedir. Yine bu sevgide de kaynak, tek ve bir 
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olan Cenâb-ı Hak’tır. Aslında, gerek Yunus Emre’de gerekse de Mevlâna’da aşkın kaynağı aynıdır. 

Fakat burada farklılaşan durum, o teklikten yayılan sevginin, tüm varlık âlemine yansımalarının hangi 

nazardan değerlendirilip temaşa edileceği noktasındadır. Mevlâna’ya göre Allah’ın tüm varlık sahasında 

yarattıklarının sevgi sebebi ile oluşu, aynı zamanda bu sevginin azametinin de bir emaresidir. Yani bu 

azamet durumu, sevginin kendisini de çok müstesna bir yere oturtur. Aşk, ulaşılması hâlinde kişiyi çok 

yüksek mertebelere eriştirecek bir hâldir. Fakat bu, ancak Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi ile mümkün olabilir. 

Buradaki dileme vurgusu önemlidir. Bu düşünceleri Mevlâna şöyle dile getirir: “Allah senin gözüne 

görmek kuvveti verirse, nazarında bu âlem gibi yüzlercesini peydâ eder” demişti. Burada da buyuruyor 

ki: “Bu âlem gibi yüzlercesini peyda eder deyişim, çok görülmesin. Âlem, hususiyle arz dediğimiz 

mahdut saha; senin nazarında ucu bucağı bulunmaz derecede geniş görünse bile, Allah’ın kudretine 

nispetle bir zerre mesabesinde bile değildir.” (Tâhirü’l-Mevlevî II/522) Mevlâna tüm bu düşüncelerinde 

esasen şunu vurgulamaktadır: Külli irade her zaman her şekilde tecelli etmekte ve kişinin nazariyesini 

de o belirlemektedir. Yani evrende ve varlık âleminde her şeyin bir sebebi ve sonucu bulunmaktadır. Bu 

sebepler ve sonuçlar dairesinde olup biten her şey Allah’ın kudreti iledir. Sevgi de güzellik de nazar da 

hep bu kudret nedeniyle husule gelmektedir. Tüm bunlara bakıldığında ortaya çıkan sonuç; Mevlâna’ya 

göre, hayatı veren de alan da, her şeyin hakiki sahibi olan Cenâb-ı Hakk’tır. O, yoktan var olanları da 

kendine döndürür. O, her şeyi kuşatmıştır. Daha önce hiçbir şey yok iken emirle var olunmuş ve yine 

bir emirle gelinen yere dönülmektedir. Her varlığın bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu bulunmaktadır. 

Bu bağlamda maddi varlık, Tanrı’ya bağlı olmakla birlikte vücudu vacip olan Tanrı'nın varlığı maddi 

varlığa bağlı değildir. O'nun varlığına bir ön ve son da yoktur.” (Çavuşoğlu 2000:31) Yunus Emre ise, 

hep bu aşkı aramış ve baktığı tüm nesne ve öznelerde bu ilahi ışıltının izini sürmüştür. Bu noktada 

Mevlâna’dan farkı, nazarın kendisinde oluşudur. Yani Yunus Emre’ye göre bu arayış kişiyi hakikate, 

nesneler ve özneler üzerinden götürebilecek iken, Mevlâna açısından bu çok daha sistemlidir. Yunus 

Emre ise zaten ilahi olanın noksandan ırak olmasını, yarattıkları üzerinden de aynı şekilde değerlendirir. 

Yani hakikat ve güzellik her an her yerdedir. Bunları şöyle dile getirir: “Sensin bize bizden yakın 

görünmezsin hicâb nedür/Çün ‘aybı yok görklü yüzün üzerinde nikâb nedür/Sen eyitdün iy pâdişâh 

Yehdi'l-lâhu limen yeşâ/Şerîkün yok senin i şâh suçlu kimdür ‘azâb nedür/Levh üzere kimdür yazan 

azduran kimdür yâ azan/Bu işleri kimdür düzen bu su'âle cevâb nedür/Rahîm durur senün adun 

Rahîm'lıgun bize didün/Mürşidlerün muştıladı Lâ taknetu hitâb nedür” (Tatçı 1990:71) Yunus Emre’ye 

göre, Cenâb-ı Hak sevgisi tüm yarattıkları üzerinden de edinilebilecek bir hâl iken, Mevlâna’ya göre bu 

durum daha çok “yansıma” olarak görülür. Yani varlık sahasındaki bu nur ve sevgi biçimleri, olsa olsa 

Allah Teala’dan birer suret olabilir. Mevlâna’ya göre kainattaki bu hâl, Allah Teala’nın kendi zatından 

yansıyan nurdur. Mevlâna, tüm varlıkların hakikatinde ve özünde sevgi ve aşk olduğunu düşünmekte ve 

her varlığın sevgi neticesinde bir “bütünlük” ve “birlik” hâlinde olduğunu belirtmektedir. Her varlığın 

ilk hâli aşktır ve ilahi netice olarak aşk her varlıkta zuhur etmektedir. Yunus Emre ise Mevlâna’nın bu 

aşk felsefesinden farklı olarak, yaratılıştan sonra dahi bu varlıklar üzerinde zuhur edenin suret değil asıl 

olmaya devam ettiğini düşünmektedir. Dolayısıyla sevgi ve aşka her an her nesne ve özne üzerinden 
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ulaşılabilir. Bu varlıklar üzerinde de Cenabıhakk’ın esmaları her an tecelli etmektedir. Yunus Emre bu 

düşüncesini şöyle dile getirir: “Senündür pâdişâhlık kudretün var/Yaratdun yiri gögi heybetün 

var/Nişânsuzın nişânun kimse bilmez/Egerçi bî-nihâyet âyetün var/Niçe eyde bile dil niteligün/Dile 

getirmege bin-bir adun var” (Tatçı 1990:39) Görüleceği üzere Yunus Emre bu sözlerle Allah (C.C.)’ü 

överek, tüm varlık sahasında O’nun heybetini, ayetlerini, isimlerini görmekte ve bunları dile 

getirmektedir. Zira insan yaratılanlara bakarak Allah Teala’yı ve O'nun yarattıklarının güzelliğini 

temaşa etmekte ve bu temaşa ile sonsuz güzelliğin sahibini zikretmektedir. Yine Yunus Emre, bunları 

şöyle dile getirir: “Ma‘nî bahrine talduk vücûd sırrını bulduk/İki cihân ser-te-ser cümle vücûdda 

bulduk/Bu çizginen gökleri tahte's-serâ yirleri/Yitmiş bin hicâbları cümle vücûdda bulduk/Yidi gök yidi 

yiri tagları denizleri/Uçmagıla Tamu'yı cümle vücûdda bulduk” (Tatçı 1990:105) Yunus Emre’nin 

“buluş”u denizlerle, dağlarla, yıldızlar ile gerçekleşirken Mevlâna açısından bu durum çok daha 

müstesna şekillerde zuhur etmektedir. Yukarda da zikrettiğimiz üzere “akıllı insan” tüm bu suretlerden 

ziyade kendinden ve kendi gibi varlıklardan daha üstün olanı sevmeli ve sadece O’na bağlanmalıdır. 

İnsan şayet kalbini dünya meşakkatinden sıyırarak Allah Teala’ya aşk ile yaklaşmaya çalışırsa, 

kendindeki bu cevherleri fark eder. Mevlâna’da Yunus Emre’ye oranla daha sezgisel bir aşk görünümü 

vardır. Aşk meydanda olmasına karşın maşuk gizli bir hâldedir. Yani Yunus Emre’nin görüşünden farklı 

olarak her an her yerde değildir. İnsan ancak nefsini temizleyince aşkı elde etmeye ve kaynağını aşikar 

kılmaya ehil hâle gelebilir. Bunun için de nefisten kurtulmak gerekmektedir. Bu durumu Mevlâna şöyle 

izah etmektedir: “Putların anası ve menşe’i sizin nefsinizdir. Çünkü hariçdeki putlar yılan farzedilirse 

nefis ejderhadır.” (Tâhirü’l-Mevlevî II/61) Hem Yunus açısından hem de Mevlâna açısından aşkın 

kaynağına ilişkin görüşleri hülasa edersek ortaya çıkan sonuç, her iki mutasavvıfın da benzeşen ve 

farklılaşan yönlerinin olduğuna dairdir.  

III. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Aşk, tasavvufun önemli kavramlarından birisidir. İlk başlarda sadece insanlar arasındaki ilişkiye 

işaret eden aşk kavramı, daha sonra mutasavvıflar tarafından Allah (C.C.) ile insan arasındaki sevgi için 

de kullanılmaya başlanmıştır. Allah Teala’ya ulaştıran yolların en önemlisi olması nedeniyle aşka 

hususiyetle yaklaşan isimlerin başında ise Yunus Emre ve Mevlâna gelmiştir. Yunus Emre, tüm 

varlıklara sevgi duysa ya da âşık olsa dahi kişinin Allah’a yönelebileceğini savunurken, Mevlâna bunun 

tam zıttı şekilde kişinin yalnızca Cenâb-ı Hakk’a yönelerek aşkı yaşayabileceğini dile getirmektedir. 

İkisi arasındaki benzerlik ise aşka yönelmemiş insanın kâmil insan seviyesinden uzak olacağı ve Allah’a 

uzak olmanın da kişiyi hakikatten uzaklaştıracağına dairdir. Yunus ve Mevlâna’da aşkın, güzelliğin ve 

yaratılışın tek bir sebebe bağlanması “birlik” düşüncesinin bir gereğidir. Her iki ismin de ittifak ettiği 

durum, âlemin yaratılışının bir sebebe dayalı olduğudur. Dolayısıyla her şeyin sebebi olan Allah (C.C.) 

aşkın da sebebi ve kaynağıdır. Mevlâna’ya göre kainat ve âlem ile içindeki tüm varlıklar durduk yere ve 

kendiliğinden ortaya çıkmış değillerdir. Ona göre “varlık” ve “varoluş” ilahi bir nizam dairesinde 

gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Allah Teala’nın varlığı her yere nüfuz etmiştir ve bakılınca tüm âlemde bu 

varlık ayan beyan seçilebilmektedir. Yaratıcı her yerde kendini göstermekte ve yaratılışı sürdürmektedir. 
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Mevlâna ve Yunus Emre açısından Mesnevi ve Divan’da sarf edilen deyişlerde, vahdet-i vücud 

düşüncesi ön plandadır. Her iki isim de aşkın, ezeli ve kudret dilinden terennüm edişini vurgular. Esasen 

bu düşünce, tüm tasavvuf terminolojisinde benzer özellikler taşır. Aşkın kaynağı, ilahi hakikatin tecellisi 

gereği yine tek ve bir olan, Cenâb-ı Hak’tır. O, sonradan yaratılanlara benzemez ve dolayısıyla güzelliği 

de nur hâlindedir. Bu nurdan yansıyanlar da hikmet yoludur. Mevlâna, bu yolda yürümeyi özel şartlara 

bağlarken, Yunus Emre şartlardan ziyade tüm varlık sahasında olanları temaşayı bir zorunluluk olarak 

görür. Zira onlar zaten ilahi olanın kendisidir. Mevlâna ise bunların ilahi olanın kendisi değil birer 

yansıması olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Mevlâna’ya göre, bu ilahi motiflerin her birine duyulan 

sevgiler ancak sebeplerdir. Gerçek sevgi, yalnız Allah Teala’ya yönelen sevgidir. O’nun sevgisinin ve 

aşkının değdiği her yer bu sevgi ile meydana gelir. Âlemde O'nun aşkından başka ne varsa can 

çekişmeden ibarettir ve fanidir. Bu sevgi de bir “bilgi” neticesi ile ortaya çıkar. Yunus’a baktığımızda 

ise, ilahi motiflerin her yerde olduğunu görürüz. Ona göre ilahi motifler doğanın, âlemin, varlıkların, 

nesnelerin hepsidir. Tüm bunlar, ilahi sanatın tezahürleridir. Sonuç olarak, Yunus Emre ve Mevlâna’nın 

buluştukları ortak nokta, aşkın Allah (C.C.)’ün bir arzusu gereği ile ortaya çıktığı ve sebepler dairesinde 

yerini aldığıdır. Aşk, kaynak olarak tek olandan, ilahi olandan yayılmakta ve tüm varlık âlemini 

kaplamaktadır. Âlemin ve insanın varlığının gayesi de Cenâb-ı Hakk’ın istemesi üzerine ve O’nun 

istediği şekle göre bir varlık ortaya koymasıdır. Kişiye düşen ise bu yolda çaba sarf etmek, çilelere 

katlanmak ve ilahi aşka ulaşmaktır. Aslında kişi dünyada gurbettedir. Özlemi ise bu gurbet hâli 

içerisinde yaratıldığı andaki hâlinedir. Zira bir nimet olarak yaratılma hâli, aşkın neticesinin en muazzam 

hâlidir. İşte sonrasında bu hâlden uzak düşen kişi (dünyada), bu hâli aşk ile arar ve netice itibariyle bu 

aşka kavuşursa, hakikat özüne de kavuşur. 
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NURETTİN TOPÇU VE İNSANDAN ALLAH’A HAREKET AHLAKI  

Refik BALAY1 

 

Özet 

Bu çalışmada ülkemizin yetiştirdiği önemli ilim ve düşünce adamlarından Nurettin Topçu ve onun 

hareket ahlakı felsefesi üzerinde durulacaktır. Nurettin Topçu ülkemizde aksiyon (hareket) felsefesinin 

öncüsüdür. Çıkardığı Hareket Dergisi ve diğer kitaplarında bu felsefeyi savunmuştur. Topçu’ya göre 

insan olmanın en temel vasfı ahlaklı olmaktır. Ahlaklı olmanın alametifarikası ise sahip olunan bu ahlakı 

kendinden başlayarak herkese/her yere yaymak ve en nihayetinde bu hareketi götürüp Allah’a teslim 

etmektir. Nurettin Topçu’nun nazarında insan olmak, hareket üzerinden Allah ile ortak bir bağ 

kurmaktır. Buna göre hareket olmadan ahlak olmaz, ahlak olmadan da insan olunamaz/insan kalınamaz. 

Sonuç olarak; hareket-ahlak-insan-Allah arasında sıkı bir bağ vardır. İnsan, hareket üzerinden ahlakı 

sonsuzluğa taşıyan bir emanetçi rolündedir. Nurettin Topçu, bir ucuyla dünyada olan, diğer ucuyla 

sonsuzluğa ulaşan bir ahlak peşindedir ki bu ahlak, Allah merkezli ahlakın ta kendisi olup, özü temiz 

olan insana tekabül etmektedir. Nurettin Topçu’ya göre ahlaki erdeme sahip olmayan, sahip olduğu 

erdemi aksiyon/hareket planında sahaya süremeyen bir toplumda iyi olanın aktif hale gelmesi, kötü 

olanın da pasifleştirilmesi mümkün değildir. Peygamberimizin örnek ve modelliğinde ortaya konan bu 

hareket ahlakı; akıl kadar kalbi, marifet kadar fazileti, fizik kadar metafiziği, beden kadar ruhu, dünya 

kadar ahireti besleyen iradeli/bilinçli/dengeli bir ahlaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Hareket Ahlakı. 

 

NURETTİN TOPÇU AND ETHICS OF MOVEMENT FROM HUMAN TO ALLAH 

ALMIGHTY 
 

Abstract 

This study will put emphasize on Nurettin Topçu who is one of the important scientists and philosophers 

raised by our country and his ethics of movement philosophy. Nurettin Topçu is the pioneer of action 

(movement) philosophy in our country. In the “Movement Magazine” that he published and in his other 

books, he advocated that philosophy. According to Topçu, the very base qualification of being a human 

is being ethical. The trademark of being ethical is spreading that possessed ethics to 

everywhere/everyone starting from the self and ultimately submitting that movement to Allah Almighty. 

In the sight of Nurettin Topçu, being a human is establishing a connection with Allah Almighty through 

the movement. According to this, ethics cannot exist without movement and someone cannot be a 

human/ stay as a human without ethics. Consequently, there is a strong connection among movement-

ethics-humanity-Allah. Human has a role of a trustee who carries ethics through the movement. Nurettin 

Topçu seeks for an ethics that is on the earth at one end and approaches eternity at the other end as that 

ethics, by being embodiment of Allah-centered ethics, corresponds to the human with pure essence. 

According to Nurettin Topçu, activation of the good and passivation of the bad is impossible in a society 

that has no moral virtues, or not able to manifest the moral virtues that it has as an action/movement 

plan. That ethics of movement which is revealed on the guidance and modelling of our Prophet, is a 

strong/conscious/well-balanced ethics that cultivates the heart as much as the mind, the virtue as much 

as the ingenuity, metaphysics as much as physics, the spirit as much as the body, and the hereafter as 

much as the world.  

Keywords: Nurettin Topçu, Ethics of Movement.  

 

NURETTİN TOPÇU VE İNSANDAN ALLAH’A HAREKET AHLAKI 

Bir Şahsiyet Mimarı: Nurettin Topçu 

Bir millet her şeyden önce ilim ve düşünce insanlarıyla yükselir. İlim ve düşünce insanlarından 

mahrum kalmış bir millet, kökü toprağın derinliklerine nüfuz etmeyen bir ağaca benzer. Böyle bir ağacın 

ne yeşili ne de meyvesi olur. Dahası böyle bir ağaç, topraktan kendisini besleyen iksiri alamadığı için 

önce kurumaya, sonra da esen rüzgârlar karşısında kırılmaya mahkûmdur. İşte Nurettin Topçu 20. 

 
1 Prof. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, refikbalay@hotmail.com.  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

345 

 

Yüzyılda fikirleri ile toplumumuza ruh ve derinlik katan, millet ağacımızı düşünceleriyle besleyen 

büyük bir filozof ve şahsiyet mimarıdır. Nurettin Topçu ülkemizde aksiyon (hareket) felsefesinin 

öncüsüdür. Çıkardığı Hareket Dergisi ve diğer kitaplarında bu felsefeyi savunmuştur. Topçu’ya göre 

insan olmanın en temel vasfı ahlaklı olmaktır. Ahlaklı olmanın alametifarikası ise sahip olunan bu ahlakı 

kendinden başlayarak herkese/her yere yaymak ve en nihayetinde bu hareketi götürüp Allah’a teslim 

etmektir. “Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak Rabbine 

dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, gir cennetime” (Fecr, 27-30) ayeti, dünyadan ukbaya, 

insandan Allah’a doğru yapılan bir yolculuk ile bu yolculuğun ahlaki kodlarını hatırlatmaktadır. Nurettin 

Topçu’nun nazarında insan olmak, hareket üzerinden Allah ile ortak bir bağ kurmaktır. Topçu bu 

düşüncesini “Hareket, insanla Allah’ın bir terkibidir” (Topçu, 2011) sözüyle ortaya koymaktadır. Buna 

göre hareket olmadan ahlak olmaz, ahlak olmadan da insan olunamaz/insan kalınamaz. Demek oluyor 

ki hareket-ahlak-insan-Allah arasında sıkı bir bağ vardır. İnsan, hareket üzerinden ahlakı sonsuzluğa 

taşıyan bir emanetçi rolündedir. “Tam ve gerçek hareket, önce hareketin sahibi insanla başlar, hareket 

iradesi olur. Sonsuz imkânlarla yüklü kâinata çevrilir, hareketin safhalarını meydana getirir. Hedefi 

sonsuzluktur, meyvesini sonsuzlukta verir” (Topçu, 2011) diyen Topçu, gerçek hareketin, gerçek 

insanla, gerçek insanın da sonsuzlukla bağlantılı olduğunu anlatmaktadır.  

Nurettin Topçu’nun felsefesini anlamak, her şeyden önce bu felsefeyi besleyen fikir ve değerler 

sistemini bilmeyi gerektirir. “Sen elbette yüce bir ahlak üzerindesin” (Kalem, 4), “Andolsun ki Allah’ın 

Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için 

güzel bir örnek vardır” (Ahzab, 21) ayetleri ile “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” 

buyuran sevgili Peygamberimizin bu kutlu sözü Topçu’nun hareket felsefenin kilometre taşları olarak 

görülebilir. Öyle anlaşılıyor ki Nurettin Topçu, bir ucuyla dünyada olan, diğer ucuyla sonsuzluğa ulaşan 

bir ahlak peşindedir ki bu ahlak, Allah merkezli ahlakın ta kendisidir. Bu ahlakın teorik çerçevesi 

Kur’an, pratik çerçevesi ise Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.  Sahabilerin Peygamberimizin ahlakı hakkında 

bilgi almak istemeleri üzerine Efendimizin eşi Hz. Âişe validemizin: “Siz Kur’an okumuyor musunuz? 

Peygamberin ahlakı Kur’an’dı” sözü teorik düzlemdeki Kur’an’ ahlakı ile pratik düzlemdeki 

Peygamber ahlakını aynı yerde buluşturmaktadır. “Ahlaklı olmak insan gibi yaşamaktır” (Topçu, 2017b) 

diyen Topçu’ya göre insandan kasıt ne Ali’dir ne Velidir. Hele Cengiz ve Hülagü hiç değildir. İnsandan 

kasıt belki de tüm bunların dışında ve ötesinde insanın özüdür. Buna göre insan özünün en saf hali Hz. 

Muhammed (s.a.v)’in tüm insanlığa örnek olarak sunulan model şahsiyetidir. “Böylece Peygamber size 

örnek/model, siz de insanlığa örnek/model olasınız diye sizi dengeli bir ümmet yaptık” (Bakara, 143). 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi Nurettin Topçu’nun ahlak felsefesi özü temiz olan 

insana tekabül etmektedir. Bu da erdemli insan yetiştirme fikrine dayanmaktadır. Varoluş sancısı 

çekmek istemeyen her insan ve toplum, iyi ve erdemli insanlar yetiştirmek ve bunları toplumun geneline 

şümul etmek zorundadır. Ahlaki erdeme sahip olmayan, sahip olduğu erdemi aksiyon/hareket planında 

sahaya süremeyen bir toplumda iyi olanın aktif hale gelmesi, kötü olanın da pasifleştirilmesi mümkün 

değildir. Peygamberimizin örnek ve modelliğinde ortaya konan bu hareket ahlakı; akıl kadar kalbi, 
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marifet kadar fazileti, fizik kadar metafiziği, beden kadar ruhu, dünya kadar ahireti besleyen 

iradeli/bilinçli/dengeli bir ahlaktır.  

Bir toplum maddi yönden ne kadar gelişirse gelişsin işin içinde ahlak yoksa tükenişe gidiyor 

demektir. Maddi gelişime eşlik edecek bir ahlaki sigorta olmadan insan, ne fert ne de toplum düzeyinde 

iyilik üretebilir. Dahası böyle bir toplumda ahlaki zemin öylesine kaybolur ki ahlakı savunanlar suçlu 

muamelesi bile görebilir. “Lut kavmine dedi ki: ‘Âlemlerde, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı 

hayâsızlığı mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? 

Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz’. “Lut kavminin cevabı: ‘Bunları yurdunuzdan sürüp çıkarın, 

muhakkak bunlar, temiz kalmak isteyen insanlardır’ demekten başkası olmadı” (A’raf, 80-82). Geçmiş 

milletlerin tüm maddi gelişim ve ihtişamına rağmen toptan helak oluşları büyük ahlak zafiyeti içinde 

olmalarından kaynaklanmıştır. Nuh Kavmi ve ardından gelen diğer bütün kavimlerin helak nedeni ahlaki 

bozulmadır. Hud (a.s) da varlıkla şımarmış ve güç üzerinden yeryüzünde bozgunculuk yapan kavmini 

iman ve Allah merkezli bir ahlaka çağırıyordu: “…Ölçü ve tartıyı eksik tartmayın! Gerçekten ben sizi 

bir bolluk/refah içinde görüyorum. Ve doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından 

korkuyorum. Ve Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyasını/haklarını eksik 

vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Eğer inanan kimseler iseniz Allah’ın helalinden 

bıraktığı meşru/helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinizde bir muhafız da değilim” 

(Hud, 84-86).  

Geçmişte görece yerel ve bölgesel düzeyde meydana gelen bu ahlaki çürüme 20. Yüzyıldan bu 

yana küresel bir hal almıştır. Bu yüzden Nurettin Topçu 20. Yüzyıldaki ahlak erozyonunu çağın bir 

numaralı sorunu olarak görmekte ve ahlak sorunu çözülmeden gerek fert gerekse toplum planında hiçbir 

sorunun çözülemeyeceğine inanmaktadır. Çünkü onun bakış açısına göre ahlak evrensel bir sorundur ve 

bu soruna ancak evrensel çözümler sunan bir anlayış çare olabilir. Ahlakı tüm sorunların merkezinde 

gören Topçu’ya göre insan ve toplumların insan olma ve insan kalma vasfı tamamen ahlaktan geçer. O, 

“Fert ve toplum ahlâki varlıklardır. Fert hayvan olmaktan, toplum da sürü haline gelmekten ahlak 

sayesinde kurtulur…” (Topçu, 2017) diyerek, bu iddiasını desteklemektedir. 

Nurettin Topçu’nun bakış açısından bakıldığında varlık olmadan âlem, hareket olmadan da 

insan olmaz. Bir başka ifade ile varlık, âlemin; hareket ise insanın en temel rüknüdür. İnsan kendini 

hareketle ortaya koyar. Hareket hayatın merkezi, insan olmanın da en temel özelliğidir. “Varlık 

olmaksızın herhangi bir âlem tasavvur etmek nasıl gülünç ise, hareket hadisesini yok sayarak insanı 

düşünmek de öylece abestir. O varlığımızın her an yenilenmesi ve kendi kendisini, daima sonsuzluğa 

yöneltme isteğiyle yeniden yaratmasıdır” (Topçu, 2011) diyen Topçu, insanın hareketle yenilenen bir 

varlık olduğunu, yenilendikçe arındığını, arınıp temizlendikçe sonsuz buluşmaya hazır hale geldiğini 

anlatmaktadır. Tüm bu amaçları başarmak için hareketin amaçlı, şuurlu ve iradeli olması gerekir. 

Bilinçsizce ve bir amaca dayanmadan yapılan hareketleri şuurlu biçimde yapılan hareketlerden ayırmak 

gerekir. Birinci tip hareketleri doğal refleksler (yeme, içme, yürüme) olarak gören Topçu’ya göre ikinci 

tip hareketler iradeli bir özellik içermektedir. Bir başka ifade ile Topçu’ya göre hareket; iradenin dışa 
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akmasıdır. İyi ve mükemmel olana duyulan özlem insanı harekete geçirir. İnsan iyi olana eriştikçe daha 

iyi ve mükemmel olana ulaşmaya çalışır. Böylece bilinçli ve iradeli hareket ile kişinin tercihleri, 

kararları ve insani yücelme arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır. İrade ve seçime dayalı eylemin 

nihai hedefi insanı en mükemmel olana götürmektir. En mükemmel olan ise her türlü eksiklikten ve 

zaaftan münezzeh olan Allah’ın yüce zatıdır. Dolayısıyla bir hareket/davranış/yaşayış, insanı sonsuz 

varlık olan Allah’a gitmekten alıkoyuyorsa, yarı yolda bırakıyorsa, insanı maddeye bağlayıp asli rol ve 

görevlerini yapmaktan alıkoyuyorsa olumsuz sonuç üretiyor demektir. Hareketin olumlu sonucu adalet 

ve mutluluk ise, olumsuz sonucu da zulüm ve mutsuzluktur. Zulmü de mutsuzluğu da kendi hareketleri 

ile üreten insandır. Zulmü kendine yapmış ve Allah’ın rahmetinden uzaklaşmıştır. “Onlara biz 

zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah’ı bırakıp da 

taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı” (Hud, 

101). Buna göre hareket sonsuzluktan gelen ve sonsuzluğa çağıran bir yankıdır. “Doğrusu ahlaklılık, 

isteyerek yapılan hareketle başlar. Bu anlamda denilebilir ki, hareket bizatihi iyiliktir” (Topçu, 2017), 

iyiliğe ve iyilerle birlikte olmaya yönelik bir çağrıdır “Rabimiz! Biz, ‘Rabbinize iman ediniz’ diye imana 

çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. 

Canımızı iyilerle beraber al” (Âl-i İmran, 193) duası, sonu Allah’ın rızası ve cennette iyilerle birlikte 

olma ile neticelenecek bir yolculuğun ahlaki yol işaretlerini ortaya koymaktadır. 

İnsan, iradeli bir varlık olduğundan hareket veya eylemini eşyayı değiştirecek, adaleti tesis 

edecek, zulmü ortadan kaldıracak ve en nihayetinde iyiliği üretip çoğaltacak bir eksende yürütmelidir. 

Bu aynı zamanda hayatın da her an yenilenmesi demektir. Bu, tıpkı bir havuzdaki pis suyun sürekli 

azalması ve aynı zamanda daha yüksek oranda temiz suyun havuzun içine akmasına benzeyen bir 

yenilenme, temizlenme ve arınma sürecidir. Bu arınma ve temizlenme eyleminin nihai amacı insanı 

özgürleştirmek, onu her türlü tutsaklıktan kurtarmak ve yalnız Allah için var olduğunun şuuruna 

erdirmektir. Görüldüğü üzere Topçu, insanın özgürlüğünü onun iyilik üreten/iyiliğe yönelten irade ve 

hareket tarzına bağlamaktadır. Ahlaklı insan; isteyerek, kast ederek, seçerek, tercih yaparak ve eylem 

üreterek ahlaklı olduğunu ispatlar. Düşünceye hapsedilmiş, sözden öteye geçmemiş, irade ile sonuç 

üretmemiş, bütün bunları yaparken her türlü tehlike ve riski göz almamış bir ahlak iddiası kuru bir 

söylemden başka bir şey değildir. Oysa insan kuru bir söylem için değil, soylu bir eylem için yeryüzüne 

gönderilmiştir. Ona halife denmesinin nedeni de budur. Halife yani kalfa olmak için imar etmek, tamir 

etmek, düzeltmek gerekmektedir. O yüzden Nurettin Topçu’ya göre ahlaklı adam, hareket adamıdır. Bu 

hareket içerden dışarıya, dışardan içeriye çift yönlü bir eylemdir. Bir başka ifade ile kişi içini düzelttikçe 

dışını, dışını düzelttikçe de içini düzeltmiş olur. Hareket ahlakından yola çıkan insan, iradeli ve şuurlu 

eylemler dizisinden sonra “kamil insan” dediğimiz insan tipini üretir. Bu insan tipinin en temel vasfı 

ise; aklıyla selim, kalbiyle selim, zevkiyle selim bir varlık olmasıdır. 

Nurettin Topçu’ya göre ahlak yoksunluğu, insanın insan olma vasfını yitirmesidir. Adaletten, 

doğruluktan, sadakatten, sevgi, saygı ve zarafetten ayrılan insanın erdemli bir eylem üretmesi mümkün 

değildir. Erdem olmadığında ise toplum sömürü, istismar, çatışma, kaos, kan ve göz yaşı kazanına döner. 
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İçinde bulunduğumuz dünyada insanın geldiği nokta da burasıdır. Her yerde aldatma, her yerde 

kandırma, her yerde çıkar, her yerde ihtiras, her yerde savaş, her yerde kan ve gözyaşı hayatımıza dört 

koldan girmeye başlamıştır. Topçu’nun ifadesi ile: “Ruhunu inkâr eden insan, kurtuluşunu, değerleri 

devirmekte arıyor. Bu insan, istismar edici, esir edici, kendi emeğinin eseri olmayanı tüketici insandır” 

(Topçu, 2011). Bu aynı zamanda insanın kendine yabancılaşmasıdır. Kendine yabancılaşan insan, isyan 

edeceği bir ahlakla uyumlu ve barışık olmaya başlamışsa insanlığını kaybetmiştir. İşte insanın sıfırı 

tükettiği yer burasıdır. İnsanın kurtuluşu ilahi irade ile bütünleşen bir isyan/başkaldırı hareketine 

girişmesidir. Yani “İllaAllah” diyebilmesi için önce “La” demeyi becermesi gerekir. Topçu’nun ifadesi 

ile: “Bu, Allah’lı benliğin Allah’sız benliğe karşı isyanıdır. İsyan, Allah’ın bizdeki hareketidir” (Topçu, 

2017). Büyük İslam şairi Muhammed İkbal ne güzel demiş: 

Ey gönül! Goncada ara hayatın sırrını; 

Onun açılışı Gerçeği nasıl da ifşa etmekte! 

Gonca ki, kara topraktan fışkırır, 

Fakat, gözlerini Güneşin ışınlarına diker! 
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MODERN TÜRK AİLESİNDE DEĞİŞEN DEĞER VE AHLAK ANLAYIŞI 

Rıfat ATAY1  

Suzan YILDIRIM2 

Özet 

Aileyi; büyüklüğüne, evlilik bağlarına, güç ilişkilerine, fonksiyonlarına göre veya kültürel, sosyolojik, 

psikolojik, dini ve toplum değerleri açısından tanımlamak mümkündür. Hangi tipolojik bakış açısından 

ele alınırsa alınsın, aile toplumun en önemli temel taşı ve vazgeçilemez bir değeridir. Aile problemlerine 

çözüm olmak ve ailenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din 

Hizmetleri kapsamında, 15 Nisan 2002 tarihinde “Aile Büroları” adı altında bir birim oluşturmuştur. 10 

Ekim 2003 tarihinde pilot illerde bu birimler faaliyete geçmiş ve ilerleyen zaman içinde il ve ilçeler de 

dâhil olmak üzere büroların sayısı arttırılmıştır. Gerek erkek gerek kadın danışanlar tarafından bürolara 

sorulan sorular değer ve ahlak anlayışını yansıtması açısından oldukça önemlidir. Tebliğin ana 

malzemesi ve argümanları, 2003 yılında ilk olarak faaliyete geçen İzmir il müftülüğü aile ve dini 

rehberlik bürosuna danışanlar tarafından sorulmuş sorular oluşturmuştur. Tebliğin iç güvenirliliği ve 

geçerliliği için 2003-2019 yılları arasında sorulan soruların kullanılabilmesi amacıyla İzmir il 

müftülüğünden resmi izin alınmıştır. Sorulan sorular üç şekilde sınıflandırılarak incelenmiştir: Birincisi, 

fetva almak amaçlı sorulan sorular; ikincisi dini konuda bilgi sahibi olmak veya bilgi kirliliği olan 

durumları doğru yerden öğrenmek amaçlı sorulan sorular, üçüncü ve son olarak ise psikolojik ve dini 

danışma ve rehberlik gerektiren aile içerikli sorulardır. Tebliğde, danışan sorularından yola çıkılarak 

aile konusundaki değer ve ahlak anlayışı değişimi ele alınmıştır. Tebliğ, anlatı tekniği ile kaydedilmiş 

dokümanlara yorumbilim uygulanmış nitel bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Değer, Ahlak, Dini Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Danışan, 

Danışman.  

 

CHANGING VALUE AND MORALITY IN MODERN TURKISH FAMILY 

Abstract 

It is possible to define a family according to its size, marital ties, power relations, functions or cultural, 

sociological, psychological, religious and social values. Regardless of the typological point of view in 

consideration, family is the most important cornerstone and indispensable value of society. 

In order to provide solutions for family problems and contribute to the protection of the family, the 

Presidency of Religious Affairs established a unit under the name of Family Offices on April 15, 2002. 

On 10 October 2003, these units became operational in pilot provinces and the number of offices, 

including provinces and districts, was increased over time. The questions asked by both male and female 

clients are important in terms of reflecting the understanding of value and morality. 

The main material and arguments of the paper were questions posed by those who consulted the family 

and religious guidance office of the Izmir Provincial Mufti Office, which first came into operation in 

2003. In order to use the questions asked between 2003-2019 for the internal reliability and validity of 

the paper, official permission was obtained from Izmir Provincial Mufti Office. The questions were 

classified and examined in three ways: First, the questions asked to get fatwa; second, the questions 

asked to gain knowledge about religious issues or to learn about situations with information pollution 

from the right place; third and lastly, family-related questions that require psychological and religious 

counseling and guidance. In the paper, the change in the understanding of value and morality about the 

family was discussed based on the questions of the consultants. The paper is a qualitative study applying 

hermeneutics to the documents recorded with narrative technique. 

Keywords: Family, Value, Morality, Religious Counseling, Family Counseling, Consultant, 

Counsellor. 

 

Giriş 

Aile denilen toplumun en küçük kurumunun, farklı tipolojik açılardan tarifini yapmak 

mümkündür. Hangi perspektiften ele alınırsa alınsın, aile tarih boyunca ve bütün toplumlarda önemi ve 
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değeri yadsınamaz bir gerçektir. Bu kadar önemli bir değer olan aile, yaşadığımız yüzyıl içerisinde, 

sahip olduğu dinamiklerini çeşitli sebeplerle kaybederek bozulmaya, yıkılmaya hatta işlevselliğini 

kaybetmeye doğru hızla ilerlemektedir. Bulaşıcı bir virüsün katalar arası yayılarak insanları hasta ettiği 

gibi, Batı ailesinin olumsuz değişimi, ülkemiz ailesini de etkilemiştir. Ülkemizde aile problemlerine 

çözüm bulmak ve vatandaşlara bu konuda yardımcı olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı il 

müftülükleri bünyesinde aile irşat ve rehberlik büroları1 oluşturmuştur. Vatandaşlar aile problemlerini 

telefonla veya bizzat müftülük birimlerine gelerek sorunlarını görevli ile paylaşmaktadırlar. Bürolar, 

vatandaşlara dini danışma ve rehberlik ile yardımcı olmakta, yol göstermekte, yanlış bilgileri 

düzeltmekte ve gerektiğinde ilgili birimlere yönlendirmektedir. Bürolarda toplanan aile içerikli sorun ve 

sorular, toplumda yaşanan aile problemlerini, çeşitlerini, ailedeki değer ve ahlak anlayışındaki kaymayı 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

Tebliğde, 10 Ekim 2003 tarihinde ilk olarak kurulan İzmir il müftülüğü aile ve dini rehberlik 

bürosunda kaydedilmiş, aile içerikli sorular kullanılmıştır. Ekim 2003 ve Ağustos 2019 yılları arasında 

toplam 5429 soru kayıtlara geçmiştir. Bu sorular; fetva almak amaçlı sorulan sorular, dini bilgi almak 

veya doğrusunu öğrenmek amaçlı sorulan sorular, psikolojik danışma ve rehberlik, dini danışma ve 

rehberlik ya da terapi gerektiren sorular şeklinde üç kısımda sınıflandırılmıştır. Kronolojik olarak her 

yıldan seçilmiş örnek bir soru üzerinden Müslüman Türk ailesinde, “aile” algısındaki değer ve ahlak 

değişimi, ele alınıp değerlendirilmiştir.  

1. Günümüz Batı Ailesi 

Yaşadığımız dünya, son iki yüzyıl içinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik 

alanlarda hızlı bir değişim geçirmiştir. Özellikle Avrupa’da başlamış ve sonrasında tüm toplumları etkisi 

altına almış olan modernleşme2 ve sanayi devrimi3 gibi gelişmeler, Batı ülkelerini ve bu ülkelerin 

fertlerinin düşünce ve hayatını derinden etkilemiştir. Aydınlanma ile başlayan dönüşüm süreci, 

modernleşmenin getirdiği bireycilik, narsisizm epidemisi4, sınır tanımaz özgürlük geleneksel toplum 

yaşamını tanınmaz hale getirmiştir. Bu değişim insanların birbirlerine olan bağlılık ve güven duygularını 

yok ederken aile, din ve ahlaki değerlerin de zayıflamasına yol açmıştır.  

Batı ülkelerinde son 60 yıl içinde normal kurumsal evliliklerin azalmasıyla evliliğe dair 

tutumların, düşüncelerin değişmesi toplumsal olarak aile hayatında çok büyük farklılıklar yaratmıştır.5 

Eğlence endüstrisi ve reklam ajansları ile insanlara, bir tane ile yetinmeme, sahip olduklarından 

memnuniyetsizlik duygu ve düşüncesi kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Kişinin kendi vücudundan, 

 
1 26 Haziran 2014 tarihinden itibaren “Aile ve Dini Rehberlik Büroları” (ADRB) şeklinde ismi değiştirilmiştir. 
2  Musa Gümüş, “Türk Ailesi ve Modernleşme”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Ocak-1993, S. 24, s. 87. 
3  Önal Sayın, “Aile İçi İlişkilerin Toplum ve Birey Boyutunda Çözümlenmesi”, Sosyoloji Dergisi, Mart- 1987, S. 

1, s. 82. 
4  Erich Fromm, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Çev. Yurdanur Salman - Nalan İçten,  Payel Yay., 7. bs., İstanbul, 

2008, ss. 55-85; Jean M. Twenge - W. Keith Campbell, Asrın Vebası Narsisizm İlleti, Çev. Özlem Korkmaz, 

Kaknüs Yay., İstanbul, 2010, ss. 22-32. 
5  Thomas W. Blume, Becoming A Family Counselor: A Bridge to Family Therapy, Theory and Practice, New 

Jersey, John Wiley –Sons, Inc, 2006, s. 324. 
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eşinden, ailesinden, toplumundan kısacası sahip olduğu her şeyden hoşnutsuz olması ve yeni deneyimler 

empoze edilmiş, narsist duyguları körükleyen mesajlar verilmiştir.1 Böylece geleneksel aile yapısının 

bozulması, daha çok haz ve tatmine dayanan birlikte yaşama yollarının, hızlı ve duygusal olarak alınmış 

yanlış kararlar ile ortaya çıkan kompleks, sıkıntılı ve problemli evliliklerin çoğalması,2 artan 

boşanmalar, tek ebeveynli aileler, nikâhsız birliktelikler, aldatmanın değişik sebeplerle 

meşrulaştırılması, evlilik dışı doğan çocuk sayısının artması, evlilik ve çocuk sahibi olmanın 

reddedilmesi gibi nedenlerden dolayı, aile korkunç bir risk altında kalmıştır.3 Kaliforniya sendromu4 ile 

özgürlüklerin sınırsız yaşanması ve açık evlilikler, eşcinsel evlilikler5, cinsiyetsizlik6 ve üçüncü cinsiyet7 

denilen olgular ile aile kavramının genetiği8 ile oynanmış ve aile kurumu ciddi bir tehlike ile karşı 

karşıya kalmıştır. Her ne kadar Norveç Parlamentosu’nda “Manevi Değerler Komisyonu” oluşturulup, 

Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılı, Aile Yılı9 ilan edilmiş olsa da, Batı toplumunda “aile kurumu 

çökmüş” bir durumdadır, denilebilir. 

2. Günümüz Türk Ailesi 

Türklerde aile, dini ve toplumsal değerlerle kutsanan bir kurumdur. “Ev kurmak” anlamına 

gelen ve günümüze kadar da kullanılan “ev-bark” kurmak, deyimindeki “bark” kelimesi “mabet” 

anlamına gelmektedir.10 Aile, mabet gibi mukaddes, son derece kutsal11 kabul edilen önemli bir değerdir. 

Bu mabeti ayakta tutan, karı ve koca arasında sarsılmaz bir destek, sevgi, saygı, bağlılık ve sadakatin 

varlığı12 hemen hemen bütün Türk destanlarında yer almaktadır.13 Bu destanlarda bir eşin diğeri için, 

canını bile verecek kadar ailede fedakârlık örneklerini görmek mümkündür.14   

Ancak, Batı toplumunda, yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı yaşanan aile problemlerinin, 

ülkemiz ailesini teğet geçtiği söylenemez. İslam dininin koruyucu ilkeleri ve onun köklü gelenek ve 

kültürüne rağmen ülkemizde aile, dünyadaki dönüşümden etkilenerek ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. 

 
1  Blume, a.g.e., s. 324.  
2  John Hills, Introduction to Systemic and Family Therapy, Basingstoke: Palgrave Macmillan, UK, 2013, s. 73. 
3  Ünal Şentürk, “Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler”, Aile ve Toplum Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran-2008, 

Yıl 10, c. 4, S. 14, s. 8. 
4 Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, Kaknüs Yay., 17. bs., İstanbul, 2017, ss. 427-437. 
5  Mehmet Ulusoy, “Batının Çöküş Alameti Olarak Eşcinsellik ve Foucault”, https://www.aydinlik.com.tr/kose-

yazilari/mehmet-ulusoy/2017-mayis/bati-nin-cokus-alameti-olarak-escinsellik-ve-foucault-2, (17.04.2019); 

Bülent Baloğlu, “Yapay Zekâ Pazarı”, Diyanet Aylık Dergi, Ağustos-2019, S. 344, s. 57.  
6  Yüksel Çayıroğlu, “Modern Zamanlarda Ailevi Çözülmenin Psiko-Sosyal Dinamikleri”, Mehir Dergisi, 2016, 

sy., 1, s. 35; https://www.aa.com.tr/tr/yasam/k-popta-mesele-sadece-muzik-degil/1402068, (17.04.2019). 
7  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41923916, (17.04.2019); https://www.amerikaninsesi.com/a/new-

yorkta-ucuncu-cins-donemi-basliyor/4721721.html, (17.04.2019).  
8  Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Mehir Vakfı, 3. bs., Konya, 2015, 

s. 55.  
9 Nevzat Tarhan, Son Sığınak Aile, Nesil Yay., İstanbul, 2010, s. 21. 
10  İbrahim Tellioğlu, “İslam Öncesi Türk Toplumunda Kadının Konumu Üzerine”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi (TAED), 2016, 55, s. 211. 
11 Orhan Türkdoğan, “Türk Ailesinin Genel Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Proje 

Sorumlusu: Ezel Elverdi, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., c. I, Ankara, 1992, s. 48. 
12 Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri, Berikan Yay., Ankara, 2016, s.154. 
13 İlhan Aksoy, “Toplumsal ve Siyasal Süreçte Türk Kadını”, Yasama Dergisi, 2017, 32, s. 10. 
14 Bkz: Dede Korkut Hikâyelerinde, Deli Dumrul. 

https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/mehmet-ulusoy/2017-mayis/bati-nin-cokus-alameti-olarak-escinsellik-ve-foucault-2
https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/mehmet-ulusoy/2017-mayis/bati-nin-cokus-alameti-olarak-escinsellik-ve-foucault-2
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41923916
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Özellikle dini, manevi ve ahlaki hassasiyetlerin zayıflaması ile aile içi iletişimsizlik, geçimsizlik, aile 

içi şiddet, aldatma, ebeveyn-genç arasındaki problemler, töre ve kadın cinayetleri,1 artan boşanmalar,2 

bağımlılık,3 büyük şehirlere göç, yoksulluk bunun getirdiği ötekileştirme, yalnızlık,4 huzursuzluk 

bunlarla beraber çoğalan psikolojik sıkıntılar ve sorunlar çığ gibi büyümektedir. 

Ülkemizde artan aile problemlerine çözüm konusunda, bazı kamu kurum ve kuruluşları çalışma 

başlatmıştır. Bu kapsamda toplumu dini konularda aydınlatma, onlara doğru ve sağlam bilgi verme 

görevi5 bulunan, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Nisan 2002 tarih ve 199 sayılı “Olur” ile ilk düzenlemeyi 

yapmış ve 10 Ekim 2003 tarihinde “Aile Büroları” adı altında 6 pilot ilde, bürolar çalışmaya başlamıştır. 

Büroların çalışmasının olumlu sonuçları üzerine kademeli olarak ülke genelinde sayısı artırılmış ve 2007 

yılında “Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu” (AİRB) olarak ismi değiştirilmiştir.6 Bu birim toplumda 

yaşanan aile problemlerine çözüm üretmeye çalışmaktadır. Birimin çalışması bir dönem kesintiye 

uğramış 2013 yılında tekrar faaliyete geçmiş7 ve 26 Haziran 2014 tarihinden itibaren “Aile ve Dini 

Rehberlik Büroları” (ADRB) şeklinde yeni ismi ile hizmete devam etmektedir. Büroların çalışmaları 

halen yurt genelinde bütün illerde ve 320 ilçede sürmektedir. Vatandaşlar tarafından birimde görevli 

kişilere sorulan, aile içerikli sorular cevaplandırılarak ya da ilgili kurumlara yönlendirme yapılarak 

hizmet verilmektedir. İzmir il müftülüğü aile ve dini rehberlik bürosu, 2003 yılında faaliyete geçen ilk 

pilot bürolardan biridir ve 14 yıldır bu hizmet devam etmektedir. Kayıtlarda 5429 soru bulunmaktadır. 

Aile ve dini rehberlik bürosunda kayıtlı aile içerikli sorunlar, üç şekilde kategorize edilerek, Türk 

ailesinde değişen değer ve ahlak anlayışı örnek sorular üzerinden ele alınacaktır. Birincisi, fetva almak 

amaçlı sorulan sorular; ikincisi, dini konuda bilgi sahibi olmak veya bilgi kirliliği olan durumları doğru 

yerden öğrenmek amaçlı sorulan sorular; üçüncüsü ise, dini/manevi danışma ve rehberlik veya 

psikolojik danışma ve rehberlik ya da terapi gerektiren aile içerikli sorularıdır. Örnek sorularda 

görüleceği gibi her ne kadar sorular tek kelime ile fetva ister gibi sorulsa da bütün soruların, hem fetva 

yönü hem bilgi edinme yönü hem de dini danışma ve rehberlik yönü bulunmaktadır.  

2.1. Tek Cümlelik Fetva İsteyen Sorular  

 
1  Rahime Beder Şen, “Türkiye’de Töre Cinayetleri ve İntiharlar”, İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında 

Sosyal Sorunlar ve İslam, DİB, İstanbul, 2016, s. 82.  
2  Bkz: Ahmet Battal vd., Boşanma Sebepleri, ASAGEM Yay., İstanbul, 2008, ss. 29-43; Sema Yurtkuran 

Demirkıran vd., Boşanma Nedenleri Araştırması,  ASAGEM Yay., Ankara, 2009, ss. 8-13. 
3  Ömer Miraç Yaman, “Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-

Bağcılar Örneği”, ADDICTA, 2014, c. 1, S.1, ss. 115-116. 
4  Ergun Yıldırım, “Toplumsal Değişme Sürecinde Aile”, Aile Sosyolojisi, Ed: Kadir Canatan – Ergun Yıldırım, 

Açılım Kitap, 6. bs., İstanbul, 2016, s. 122.  
5  Bkz: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982), Madde 136; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun, Madde 1. 
6  Fatma Yüksel Çamur, “Küreselleşen Dünyada İrşat Hizmetlerinde Yeni Bir Alan: Dini Danışmanlık-Türkiye 

ve İngiltere Örneği”, Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, DİB Yay., II, Ankara, 2013, s. 60. 
7  ADRB çalışma yönergesinin 8. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının yürütmesinin ilgili idare mahkemesince 

durdurulduğu dava nedeniyle, kartekse aile problemlerini yazma işlemi Mart 2010-Aralık 2013 tarihleri 

arasında bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Söz konusu dava, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 

20.11.2012 tarihli kararı ile sonuçlanmıştır. 01 Aralık 2013 tarihinden itibaren büro görevlilerine yöneltilen 

sorular ve verilen cevapların Din Hizmetleri Yönetim Sisteminde yer alan formlara elektronik ortamda 

işlenmesine yeniden başlanmıştır. 
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Kur’an-ı Kerim’de fetva kelimesi ve türevleri dokuz ayette1 geçmekte olup, hakkında bilgi 

edinilmek istenen konuda görüş veya soru sorma ya da görüş bildirme, şeklinde “fıkhı bir meselenin 

dini-hukuki hükmünü açıklayan cevap” demektir.2 Vatandaşların bu bölümdeki soruları fetva almak 

amaçlı sorulmuş sorulardan oluşmaktadır. Ancak tek cümlelik fetva isteyen sorular, ya danışanlar 

tarafından tek kelime ile cevap verilecek şekilde sorulmuş ya da danışan uzunca hikâyesini anlatıp, 

ancak görevli tarafından tek kelime ile cevap verilecek şekilde kaydedilmiş de olabilir. Ailedeki değer 

ve ahlak algısının değişimini göstermesi açısından kronolojik şekilde her yıla örnek bir soru ile 

vatandaşın fetva sorduğu sorular ile dönüşüm açıklanmaya çalışılmıştır. 

“Oğlum, Hristiyan bir kızla evlenmek istiyor, böyle bir evlilik caiz mi?” (2003). 

“Eşimle resmen boşandık. Eşim ben seni dinen boşamadım diyerek, nikâhı yeniletti ve benimle 

beraber oldu. Ben şimdi zina mı yaptım?” (2004). 

“Çocuğu olmayan bir erkeğin hanımı yaşlı olduğundan, yabancı bir hanımın yumurtasına kendi 

spermi ile dölleme yaparak hanımının rahmine yerleştirilmesi, dinen caiz midir?” (2005). 

“Bir kadının ilk kocasından bir kız iki erkek çocuğu var. Evlendiği ikinci eşi yani üvey baba 

kızına cinsel tacizde bulunuyor. Anne kızını anneannesine gönderdi.  Herhangi bir cinsel ilişki yok 

sadece cinsel taciz var, annenin dini nikâhı düşer mi?” (2006). 

“Genelev kadınları ile ilişkiye girmek zina sayılır mı?” (2007). 

 “Eşim kitaba küfretti. Daha sonraki günlerde ‘seni boşadım’ dedi. Bende nikâh tazelenmesini 

istedim. Nikâhı tazeledik. Daha sonra yine Allah’a küfretti. Geçen gün de ‘seni üçten dokuza boşadım’ 

dedi. Şimdi bizim durum ne oldu? Sürekli kitaba, Allah’a küfrediyor” (2008). 

“83 yaşındaki babam 5-10 günlüğüne bir hanım istiyor. Üç beş kuruş birisiyle anlaşıp babamın 

isteğini yerine getirsek, caiz midir?” (2009). 

“Maddi durumumuz kötüleşince evimize haciz gelmemesi için anlaşmalı olarak resmen 

boşanma yoluna gittik. Ama biz karı-koca hayatımıza devam ettik. Şimdi eşim İstanbul’da çalışıyor. 

Ayda bir eve geliyor ve biz normal karı-koca hayatını yaşıyoruz. Fakat ben huzursuz oluyorum. Bizim 

dinen nikâhımız sona erdi mi? Yeniden dini nikâh kıydıralım mı? Şu anda resmi nikâh yapamayız, çünkü 

vergi borçlarından eşim hapse girecek.” (2010). 

“Evlatlık ile evlenmek caiz midir?” (2013). 

“Fiziki olarak erkek, ruhi olarak ise kadınım, ameliyatla kadın olmam caiz mi?” (2014). 

“Çocuğum olmuyor, dört defa tüp bebek yaptırdık fakat başarısız oldu. Başkasının yumurtası 

ile döllenme yapılabilir mi?  Yumurta alınan kadınla eşim dini nikâh yaptırsa sonra döllenmiş yumurta 

bana enjekte edilse caiz midir?” (2015). 

“Eşim beni aldatıyor, yedi yıldır evli gibi değiliz.  Ben de kocamı aldatmaya başladım, bu 

konuda kendimi haklı buluyorum. Günaha giriyor muyum?” (2016). 

 
1 Nisâ 4/127, 176; Kehf 18/22; Neml 27/32; Sâffât 37/11, 149; Yûsuf 12/41, 43, 46. 
2 Fahrettin Attar, “Fetva”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XII, 1995, ss. 486-498. 
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“Yedi yaşımda öz babam bana tecavüz etti Bu olaydan dolayı annem babamdan ayrıldı. Bu 

olayı hiç kimseye anlatamadım.  Şimdi duydum babam olacak o herif çok perişan haldeymiş, tanıdıklar 

benim ne yaşadığımı bilmediği için babana yardım etsene diyorlar. Ben yüzünü bile görmek 

istemiyorum. Sorumlu muyum? Günaha girer miyim?” (2017). 

“Eski eşim beni kız kardeşimle aldattı, ailemi tamamen hayatımdan sildim. Bunun bana bir 

günahı var mı?” (2018). 

“Evliyim, babam öleli çok oldu. Öz annem kocamı (damadını) taciz ettiğini gördüm. İkaz ettik, 

uyardık. Başka bir zaman bakkala ekmek almaya gittim, döndüğümde kocamın uyuduğu odada, annemi 

kocama sarkıntılık ederken gördüm. Başka erkeklerle bir sürü olayı da var zaten.  Kocamı taciz edince 

ben tavrımı koydum ve kendi yuvamın dağılmaması için annemle konuşmamaya, onu evime sokmamaya 

karar verdim. Günaha girer miyim? Dinene vebal altında kalır mıyım?” (2019). 

Yukarıdaki örnek sorular, her ne kadar tek kelime ile fetva verilecek şekilde kaydedilmiş olsa 

da soruların psikolojik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel yönleri vardır ve bu açılardan da danışanın 

geniş çaplı bilgilendirilmesi gerekir. Hatta bazı sorularda danışanın ilgili birimlere yönlendirilmesi daha 

uygundur. Görevli, muhtemelen ya donanımlı olmadığı için tek kelime ile cevap verilebilecek şekilde 

soruyu kaydetmiştir. Ya da soruya uzunca cevap vermiştir sosyolojik ve psikolojik taraflarını da göz 

önüne alarak, ancak kayda geçirirken yazma zorluğundan dolayı tek kelimelik fetva şeklinde yazmış 

olabilir. Başka bir muhtemel durum ise, görevlinin yanına aynı anda birkaç danışanın gelip soru sorması 

veya üst üste telefon gelmesi sonucunda görevli soruları tek kelime fetva verilecek şekilde de kaydetmiş 

olabilir. 

Sorulan sorular incelendiğinde 2003 yılı soruları ağırlıklı olarak “oğlum, kızım, ablam, abim, 

bir akrabam, yakınım Hristiyan, Alevi, Roman, Kirvenin oğlu-kızı ile evlenecek, bu evlilik caiz mi?” 

şeklinde sorulurken, daha sonraki yıllarda bu soruların yelpazesi “Musevi, Kürt, Çingene, yabancı, 

Hanefi, Şafii, Caferi, Bektaşi ile evlilik caiz mi?” şeklinde genişleyecektir. Hatta 2014 yılında Budist, 

2019 yılında Hindu ile evlenmek caiz mi? şeklinde sorular kayıtlara girecektir.  

2004 yılında sorulan resmi nikâh dini nikâh ikilemli sorularında şunları görmek mümkündür. 

Örneğin, “ölen babanın, kocanın maşını alabilmek için dini nikâh ile evlenmek ya da borçlardan 

kurtulmak için resmen boşanıp evliliğe devam etmek veya yurt dışında iş bulmak amaçlı resmen 

boşanıp, orada yabancı kadınla evlenip, yurda dönünce eski eşi ile evliliğe devam etmek” ile ilgili 

soruların devamında “Mahkemenin boşaması boşama olur mu? Resmen boşandık dinen de boşanmış 

olur muyuz? Kocamla resmen boşandık, ama bana seni dinen boşamıyorum” şeklindeki sorular 2019 

yılında bile kayıtlarda yer almaktadır.  Vatandaşta ki iki nikâh algısı, kafa karışıklığı, bilgi eksikliği hatta 

her iki nikâhın da çeşitli bahaneler ile suiistimal edilmiş soru örneklerini kayıtlarda bulmak mümkündür.  

2003 yılında “spiral taktırmak, doğum kontrolü dinen caiz mi?” soruları zaman içerisinde 

değişerek “kürtajın helal olup olmadığına” evirilmiştir. Aile planlaması ile ilgili soruları 2019 yılına 

kadar fazlasıyla kayıtlarda görmek mümkündür. Bu sorularda: eşler arasında yaşanan çocuk cinsiyet 

problemi, çocuk sayısı, annenin sağlığı, ekonomik durum ya da anne karnında özürlü çocuk, nikâhsız 
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gayri meşru çocuk gibi konular dile getirilerek “kürtaj olmanın, çocuk aldırmanın vs.” dini hükmü 

sorulmaktadır. İstenmeyen hamileliklerin önüne geçebilmek için “kordonları bağlatmak, tüpleri 

bağlatmak caiz mi? Dinde doğum kontrolü var mı?” şeklinde hem erkek hem kadın danışanlar tarafından 

sorular sorulacaktır.  2003 yılında çocuk sahibi olamayan eşlerin tüp bebek, başkasının sperm ve 

yumurtası ile çocuk edinme, dondurulmuş embriyodan çocuk edinme ya da tanıdık veya sosyal 

hizmetlerden çocuk alma konularında, Diyanetin görüşü sorulmaktadır. 2014 yılında ise kayıtlara 

koruyucu aile olmak ile ilgili sorular girmektedir. Vatandaşın 2003 yılında “tüp bebek caiz midir?” 

soruları, 2005 yılında “başkasının spermi ve yumurtası ile yapılacak döllenme caiz mi?” şekline 

dönüşmüştür. 2015 yılına gelindiğinde ise, “çocuğumuz olmuyor, başka bir kadına dini nikâh yapılarak 

onun yumurtası ile kocamın spermi döllendirilsin, sonra benim rahmime enjekte edilse olur mu?” 

şeklinde evrilerek sorulmuştur. 

Taciz içerikli soruların ilk defa kayıtlara 2006 yılında girdiği görülmektedir. 2008 yılı 

sorularında psikolojik, fiziksel ve duygusal şiddet, ağırlıklı konular göze çarpmaktadır. Cinsiyet 

yönelimi ile ilgili sorular ilk defa 2010 yılından itibaren kayıtlara girmiş, 2014 yılından itibaren daha 

sık sorulmaya başlandığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Aldatma, şiddet, gelin-kayınvalide problemleri, kardeşler arası miras, bağımlılık, istenmeyen 

çocuğun kürtajı, dini-resmi boşanma ve yeniden evlilik, kültürel olarak anlaşamama, iletişim ve cinsel 

içerikli soruların şekil ve örüntü değiştirerek 14 yıl boyunca sorulduğunu görmek mümkündür.  

2.2. Dini Bilgi Sahibi Olmak İçin Sorulan Sorular 

İnsanın önemli özelliklerinden birisi; olaylarda ve olgularda gizli olan bilgiyi elde etme, çevreye 

uyum sağlama, merakını giderme, gerektiğinde yaşamını kolaylaştırma, çeşitli ihtiyaçlarını karşılama, 

şüphelerini izole etme, yanlış ya da eksik bildiği konuları düzeltme ya da bilgisini tasdik ettirme 

amacıyla, öğrenme faaliyeti içerisine girmesidir.1 Bu kapsamda vatandaş, özellikle aile içerikli 

konularda kafasına takılan soruları öğrenmek için veya tereddüt yaşadığı, eksik ya da yanlış bildiği 

konuları, üst otorite olarak kabul ettiği müftülükten cevabını almak için sorusunu sormaktadır. Vatandaş 

tarafından sorulan sorular, öğrenmek istedikleri konular, örnek sorular üzerinden şu şekildedir: 

“Mut’a nikâhı nedir? İslam’da böyle bir nikâh var mıdır?” (2003). 

“Eşimle aramızda sevgi kalmadı, ‘Allah’tan korkmasam seni bırakırım’ dedi. Boşanmış mı 

olduk?” (2004). 

“İslam’ın çok evliliğe bakışı nasıldır, bilgi verebilir misiniz?” (2005). 

“Altı yıl önce bir erkek çocuğunu evlatlık aldık. Aracı olanlar çocuğun annesinin öldüğünü, 

babasının kanser olduğunu bize söylediler. Çocuğun nüfus cüzdanı yoktu, nüfus cüzdanı çıkartmak için 

araştırdığımızda, annesinin kötü yolda babasının sağ olduğunu öğrendik. Okul için nüfus cüzdanı lazım, 

bir başkası adına nüfus alabilir miyiz?” (2006). 

 
1 Malik Yılmaz, “Öğrenme ve Bilgi İlişkisi”, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.29, S. 1, 2009, s. 176. 
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“Kocam Cuma namazı kılıyor ama zina da yapıyor. Kendisine “neden böyle yapıyorsun?” 

dediğimde ‘evli erkek için günah değilmiş’ diyor. Bu doğru mu?” (2007).  

“On dokuz senedir evliyiz, evlat edinme konusunda televizyonda bir hocayı dinledik ve şaşırdık. 

En sağlıklı bilgiyi sizden alabileceğimizi düşündük buraya geldik. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? 

Evlatlık edinme konusunda Diyanet’in görüşü nedir?” (2008). 

“Kocamın tıbbi bir rahatsızlığı var, eş münasebetimiz 8 yıldır yok, 2 çocuğum var, zinaya 

düşmekten korkuyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum, başkasının dini nikâhına girebilir miyim?” 

(2009). 

“Yakın bir kız arkadaşım bana lezbiyen ilişki teklif ediyor. Bu olur mu?” (2010). 

“İlk eşimle resmi olarak boşandık. O başka birisiyle evlendi. Ama benimle ve çocuklarımla 

iletişimi koparmadı. Defalarca hakaret etmesine rağmen, ‘ikinize de bakacağım, sen de o da eşimsiniz’ 

diyerek, ‘boş ol vs.’ kelimelerini kullanmadı. Ben hacca gittiğimde orada bir beyle tanıştım. Dönüşte de 

görüşmeye devam ettik. O kişi de evli olmasına rağmen bana dini nikâh yaptı. Arada geliyor 

görüşüyoruz, bu durumdan ne eşimin, ne çocuklarımın, ne de başkasının haberi yok, ben şimdi kimin 

karısıyım?” (2013). 

“Benimle evli olan bir kadın başka bir erkekle evlilik hayatı yaşasa ben de boşamadığım halde 

nikâhı geçerli midir? Yoksa nikâhsız mı yaşıyorlar?” (2014). 

“Karım beni kendisinden 12 yaş küçük bir erkekle aldattı. Üç çocuğumuz var ve ben onu 

affetmeli miyim? Bilemiyorum.” (2015). 

“İslam dininin eşcinselliğe bakışı nasıldır?” (2016). 

“Üç defa boşadığı karısı, kendinden 35 yaş büyük birisi ile evleniyor ve anlaşamayıp ayrılıyor. 

Aynı kadın ilk kocası ile tekrar evlenmek istiyor. İlk koca ‘öbür adamla cinsel ilişkiye girdiysen 

nikâhımız kıyıldığı anda üç talakla boş ol’ diyor. Cinsel hayat yaşamadığımızı söyledim. Nikâhımız 

kıyıldığı an boşanmış olur muyuz?” (2017). 

“Çocukluğumdan beri kendimi kız gibi hissediyorum. Ailem kabullenmiyor. Doktorlara, 

psikolog ve psikiyatri uzmanlarına gittim. Dinen cinsiyet değiştirmenin hükmü nedir öğrenmek için size 

geldim.” (2018). 

“Ameliyat ile cinsiyet değiştirdim. Şu an evlenmek üzereyim kendimi tamamen erkek olarak 

hissediyorum. Eğer bu bir suç ise benim suçum mu? Benim ahiretteki durumum ne olacak? (2019). 

Aile ve dini rehberlik büroları kurulmadan önce, mut’a ve geçici nikâh, gizli nikâh soruları 

muhtemelen fetva hattına soruluyordu ki, 2003 yılından itibaren ve 2017 yılında bile mut’a ve gizli 

nikâh sorularının kayıtlarda yer aldığı görülmektedir. Aynı şekilde İslam’ın çok evliliğe bakışı ile ilgili 

sorular hem kadın hem de erkek danışanlar tarafından sorulmaktadır. Nikâh ile ilgili çok sorulan diğer 

bir konu ise, resmen ve dinen boşandıktan sonra yeniden aynı kişi ile evliliklerin sorulmasıdır. Ayrıca 

son zamanlarda sorulan sorulardan birisi ise resmen boşanmış kişilerin çocuklarını bahane ederek, evleri 

ayırmamaları, aynı evde ayrı odalarda kalarak birlikteliğin sürdürülmesi ve bunun dini yönünün 

sorulmasıdır. 2009 yılında sorulmuş örnekte görüldüğü gibi kadınlar tarafından sorulan bir diğer soru 
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ise resmen nikâhlı iken çeşitli mazeretler ile başka bir erkek ile dini nikâh ile evliliğin sorulmasıdır. 

Buna benzer soruların 2019 yılında bile kayıtlarda hikâye örgüsü değişerek yer alması, acaba dini nikâh 

toplumumuzda “ucu açık evliliklere” fırsat mı vermektedir, şeklinde düşündürmektedir. 

Vatandaşın bilgi almak amacıyla sorduğu soruların içinde “evlilik öncesi görüşme ve 

telefonlaşma olur mu? Tarafların birbirini tanıması nasıl olmalıdır?” şeklindeki soruların yanında 

“nişanlı iken nişanlılar birbirleri ile görüşebilir mi? bunun ölçüsü nedir?” gibi sorular da sorulmuştur. 

Ayrıca “evlenmenin dini hükmü nedir? Evlenmemek günah mıdır?” gibi sorularda yer almaktadır. 

ADRB kayıtlarında 2003 yılından itibaren “Kocam beni aldatıyor, kocam zina ediyor, kocam üstüme 

kuma getirdi, kocam genç bir kızla yaşıyor vs.” “boşanabilir miyim? Boşanmayı düşünüyorum” 

sorularını genellikle kadınlar sorarken, 2014 yılından itibaren kocasını aldatan kadınların sordukları 

sorular kayıtlara “kocamı aldattım çok pişmanım, dini nikâhım duruyor mu?” şeklinde girmiştir. Yine 

2014 yılında erkek danışanlar tarafından “karım beni aldattı, karımın bir erkek ile ilişkisi var, vs. ne 

yapayım?” sorularını görmek mümkündür.  

Ayrıca İslam’ın eşcinselliğe nasıl baktığı, “oğlum, kızım, bir tanıdığım cinsiyet değiştirmek 

istiyor” cinsiyet sorularının 2017 yılından itibaren sık sorulmuştur. Aynı şekilde 2017 yılında inanç 

probleminden kaynaklanan soruların ise dikkat çekecek şekilde kayıtlarda yer aldığı görülmektedir. 

2.3. Dini/Manevi Danışma ve Rehberlik, Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Terapi 

Gerektiren Danışan Soruları 

Dini/manevi danışma ve rehberlik, psikolojik danışma ve rehberlik veya terapi gerektiren 

danışan soruları daha detaylı bir şekilde anlatılmış ve görevli tarafından en ince ayrıntısına kadar 

kaydedilmiştir. Danışan sorusunu yöneltirken, uzunca içini dökebilmekte, detaylara inerken, duyusal, 

bilişsel, fiziksel ve davranışsal yönleriyle iç içe geçmiş diğer sorunlarının da ortaya çıkmasına sebep 

olduğu ve yaşadığı çeşitli problemlerini dile getirdiği görülmektedir. 

“Evlendiğim kişinin dayım olduğunu, 3 çocuktan sonra öğrendim. Çok üzüldüm şimdi ne 

yapmamız gerekiyor? Bu aşamadan sonra ne yapılır ki?” (2006). 

“Ailem evlendirmiyor diye, kızdım ayrı eve çıktım ve Ramazan idi, zina yaptım. Namazlarımı 

devamlı kılıyorum ama çok pişmanım, orucun kefareti için para versem, midem ülser de, olur mu? 

Allah’a dua ettim beni bu işten vazgeçirmesi için bu arada bir kaza geçirdim bana ders oldu.  Şimdi 

ailemleyim bir daha zina etmedim, işlerim iyi gitmiyor. Allah beni imtihan ediyor. Huzursuzum 

sıkılıyorum.” (2006). 

“Eşimle anlaşarak evlendik 3 yıl oldu ve 3 yaşında bir çocuğum var. Ben eşimi sevmiyorum ve 

çocuğumu suçu olmadığı halde dövüyorum. Bazen kendime eziyet olsun yapmayayım diye beş defa 

vücudumda sigaramı söndürmeye niyetlendim. Allah’tan korktuğum için yapamadım. Eşimle beraber 

olmak istemiyorum. Evlenmeden önce zina ettik. İnşaatta çalıştığı için gelince yorgun oluyor 

konuşamıyoruz. (Konuşurken kâh kahkaha atıyor kâh ağlıyordu.)” (2007). 

“4 yıllık evliyim tedaviyle hamile kaldım, dört aylık bebeğim karnımda öldü, depresyona girdim 

eşimden uzaklaştım Bu rahatsızlık döneminde evliliğim devam ederken eşimin de tanıdığı biriyle yasak 
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ilişki denilebilecek durumlar yaşadım. O anları hatırlamak bile istemiyorum Üç ay süren bu ilişkiyi 

bitirdim. Eşime her şeyi anlattım, intiharı bile düşündüm, eşim evliliğin devam edebileceğini söyledi 

ama eskisi gibi değil bana karşı, ne yapacağım bu lekeyi nasıl temizleyeceğim?” (2007). 

 “55 yaşındayım, hiç evlenmedim. Yalnızım, eczacıyım. Yaşlı 88 yaşında kalça kırığı bir annem 

var. Lüks bir semtte oturuyorum. İntihar etmek istiyorum artık hayatta yaşamak için hiçbir gayem yok, 

intihar edersem cehennemlik olur muyum? -Hiç kardeşiniz var mı? -Erkek kardeşim var. Aramız iyi 

değil. -Hiç dua biliyor musunuz? -Fatiha’yı biliyorum. Psikiyatri tedavisi gördünüz mü? -Evet, ama 

şimdi gitmiyorum” (2008). 

“Eşimle sorunlarımız vardı, başka bir sebepten eşim cezaevine girdi. Ben de ayrılmak için 

mahkemeye başvurdum. Fakat çocuğumun hatırı için ve eşimin psikolojisi bozulmasın diye ayrılmayı 

erteledim. Bu arada bana yardımcı olan bir beyle evlenmeye karar verdik. Eşim şu an serbest, birlikteyiz 

ama ben ondan ayrılmak istiyorum, diğer kişi ile dün cinsel birliktelik yaşadık, çok pişmanım ne 

yapmalıyım, intihar etmeyi düşünüyorum?” (2009). 

“Ben eşimle 16 yaşında evlendim. Eşim çok kıskanç biriydi. Bana yapmadığı eziyet kalmadı. 

Eşimden her türlü işkenceyi gördüm. Biz eşimle resmen 9 kez boşandık ve evlendik. Her seferinde 

babamın zoru ile eşime tekrar dönerek evlendim. Şimdi de boşandığım bu eşimle aynı evde nikâhsız 

olarak yaşıyoruz. Kendisi muhtaç durumda olduğu için ona bakıyorum. Tekrar evlenmek istiyorum ama 

belediye bize ‘tekrar boşanırız’ diye nikâh kıymıyor. Bana bir çıkar yol, bir çözüm önerir misiniz?” 

(2009). 

“25 yaşındayım. Esnafım. Aileden hiç sevgi görmedim. Dükkânımın karşısında çalışan bir 

bayan var. 39 yaşında. Zamanında lezbiyenmiş. Sonra tövbe etmiş ve tesettüre bürünmüş. Çok sık 

görüşmeye başladık. Bir gün bana olan duygularını anlattı. Ben de ona kayıtsız kalamıyorum. Aileden 

hiç sevgi görmedim. 3 ay önce sevgilimden ayrıldım. Artık hep o bayanın yanına gidiyorum. Onsuz 

duramıyorum. Hep onunla vakit geçirmek istiyorum. Kendimden çok utanıyorum. Kimseye bu halimi 

söyleyemiyorum. Ailem duysa beni evlatlıktan reddeder. Bana yardım edin.” (2009). 

“Kocamla ayrıldık, zina yaptım ve o kişiyle hala telefonla görüşüyorum, çok pişmanlık 

duyuyorum. İbadete başladım ve namaz kılarken, içimden Allah’a küfrediyorum, bu durumu nasıl 

engelleyebilirim?” (2010). 

“Babam 83 yaşındaydı, evde kendini asmış, hiçbir ruhi, bedeni rahatsızlığı yoktu. 

‘Cehennemlik’ diyorlar, çok üzülüyorum, bu doğru mu?” (2014). 

“Çocuğum özürlü doğdu, o ağladıkça kendimi sorumlu hissediyorum, bundan dolayı intiharı 

bile düşünüyorum, nasıl davranmalıyım?” (2016). 

“Evleneli yedi ay oldu. Her defasında beraber olmadan önce abdest alıp namaz kılıyoruz. Bizim 

için biraz üşendirici olmaya başladı. Cinsel birliktelik öncesinde hep abdestli olmak ve iki rekât namaz 

kılmak zorunlu mudur?” (2017). 

“Sürekli intihar etme düşüncesi geliyor. Nasıl intihar edeceğimin planlarını yapıyorum. Sonra 

sevdiklerimi üzecek diye vazgeçiyorum. Bu düşüncemden sorumlu olur muyum?” (2019). 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

359 

 

“Eşim yıllar önce beni çok defa aldatmıştı. Bu yaptığını hiç unutamamıştım. Ben de şimdi ondan 

intikam alıyorum. Ben de biriyle kocamı aldatıyorum. Kocam henüz farkında değil, bunu kocama 

söylemeli miyim? Ve boşanmalı mıyım?” (2019).  

“Eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı, üniversiteye ve liseye devam eden iki çocuğumuz var. Ne 

var ki eşimle kardeşim arasında husumet vardı. Bir gün karşılaşıp, yine tartışmışlar, kavga etmişler, 

eşim erkek kardeşimi silahla vurarak öldürdü ve cezaevine girdi. Kardeşimi öldüren bir adamla nikâhlı 

duramazdım, boşandık. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Çocuklarım zaman zaman babalarını 

ziyarete gidiyorlar, onun durumu da çok kötüymüş, beni soruyormuş, ne olur bir gelsin, konuşalım, 

diyormuş. Ne yapacağımı şaşırdım, bir fikir verebilir misiniz?” (2019). 

“İki yıl önce kayınpederimin kullandığı arabada karım ve çocuğum vardı. Trafik kazası 

geçirdiler, küçük çocuğum bu kazada vefat etti. O zamanlar aile içi ilişkilerimiz sarsılmasın, zaten üzgün 

olan eşim daha da üzülmesin diye, içimde olmasına rağmen diyet mevzusunu açamadım. Kayınpederin 

kendine çok güvenerek araba kullanan birisi ve bundan dolayı da bu olayda payının olabileceğini 

düşünüyorum. Bu aradan geçen zamanda benim bu düşüncemi destekler bilgilere ulaşsam da kalbim 

tatmin olmadı. Benim kazada vefat eden evladım için kayınpederimden kan parası alma hakkım var 

mıdır?” (2019). 

Yukarıdaki sorularda eksik ya da yanlış bilgi veya bilgisizlik ile yapılan davranış ile birlikte 

intikam, kızgınlık, öfke, üzüntü, şaşkınlık, pişmanlık duygu durumları dile getirilerek dini danışma ve 

rehberlik alınmak istendiği görülmektedir.  

Sütkardeş ile evlilik soruları 2003 yılından itibaren kayıtlıdır. Bu sorular; “süt emme durumu 

nasıl olur? Sütkardeşler birbiri ile evlenebilir mi? Kişi, kardeşinin sütkardeşi ile evlenebilir mi? Kızımı, 

unuttuk sütkardeşi ile evlendirdik, şimdi ne yapalım?” Sütanne, sütkardeş, sütbaba vs. ile evlilikler 2019 

yılı da dâhil sorulmuştur.  

Bu bölümde ele almak istediğimiz sorulardan çoğu genellikle kadınlar tarafından sorulmuştur: 

“Kocamın annesine babasına bakmak mecburiyetinde miyim, düğünde takılan bilezikleri kayınpederim-

kayınvalidem aldı, bu onlara helal mi? Alma hakları var mı? Kocamın annesi-babası, kız ve erkek 

kardeşi aramızı bozuyorlar, kocamın ailesi yüzünden devamlı tartışıyoruz vb.” Ayrıca, “evde 

huzurumuz yok, kocamla geçimimiz bozuldu yuvanın yıkılmaması için kocama büyü yaptırıp kendime 

bağlayabilir miyim?” sorularını kayıtlarda görmek mümkündür. Diğer bir konu ise geçim meselesi ve 

izinsiz para almadır: “Kocam benim ve çocukların ihtiyacı olan parayı vermiyor, eve bakmıyor, 

cebinden habersiz ihtiyacımız kadar olan parayı alabilir miyim?” şeklinde ifade edilen soruları da her 

dönem kayıtlarda görmek mümkündür. 

Kadınlar, “kocam içki içiyor, uyuşturucu kullanıyor, çok televizyon seyrediyor, eve işten 

gelince internetin başına oturuyor, yatana kadar bilgisayarın başından kalkmıyor, çocuklarla ve benimle 

hiç ilgilenmiyor, kocamın kumar bağımlılığı var” şeklinde uzun uzun hikâyeler anlatıp, sonunda da 

“boşanabilir miyim? Boşansam günah mı?” sorularını sıklıkla sormaktadır.  
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Kadınların istemediği bir şekilde cinselliğe zorlanması son yıllarda daha çok sorulan sorular 

içerisindedir. Ayrıca kocanın porno vs. bağımlılığı şikâyetler içindedir. Bu konuda erkekler 

penceresinden ise “karısının kendisinin cinsel isteklerine cevap vermediği, tatmin etmediği, uzak 

durduğu vs.” şikâyet tarzında sorular yer almaktadır.  

Kardeşler arasındaki miras kavgalarını içeren sorular ile anne ve babanın çocuklar arasında 

mirasta ayrım yapması sonucunda anne-babaya veya kayınpeder kayınvalideye yapılan beddua 

“hakkımı helal etmiyorum, ahirette hakkımı alacağım” şeklinde soruları her zaman görmek mümkündür.  

Bütün bu aile içerikli soruların yanında bir de eşlerin birlerinin inanç ve ibadet dünyalarına 

müdahale ettiği sorular, “namazı çok kıl beni de kurtarırsın, anneniz-babanız bu kadar çok namaz kılıyor 

uçacak, benim yanımda Kur’an okumayacak, namaz kılmayacaksın, yobazlar gibi başını örttüğünü 

görmeyeceğim yoksa seni boşarım, camiye gitmeyeceksin, karım hacca gitmeme izin vermiyor, vs.” 

şeklinde küçümsemeler, aşağılamalar, hakaretler içeren soruları ise her dönem kayıtlarda görmek 

mümkündür.  

“Eşim aşırı kıskanç, eve gelince üzerimi ve eşyalarımı kokluyor. Çoraplarımı yıkadığında bile 

koklayıp ağlıyor, karım namuslu bir kadın ama ben güvenmiyorum, benden habersiz annene bile 

gitmeyeceksin, dışarı çıkmayacaksın, perdeleri açmayacaksın vs.” şeklinde hastalık derecesinde aşırı 

kıskançlık ve güven sorunu içerikli soruları görmek de mümkündür. 

Sonuç 

Tebliğde, iç-güvenirliliğin ve geçerliliğin1 sağlanması ayrıca zaman içinde değişen sorularla 

ailedeki değer ve ahlak değişimini süreç içinde görebilmek için, 2003-2019 yılları İzmir ADRB 

sorularının, tamamının değerlendirilmede kullanılabilmesi düşüncesiyle, İzmir Müftülüğünden resmi 

izin alınmıştır.2 Anlatı yöntemi3 ile kaydedilmiş bu sorular, yorumbilim çerçevesinde incelenmiştir. 

5429 soru tek tek okunarak her yıl için örnek olabilecek bir soru seçilmiş ancak soru konuları çok 

çeşitlilik arz ettiğinden, değerlendirilen bölümlerde de kısaca diğer soru konuları dile getirilmiştir. 14 

yıl boyunca hikâyesi farklı da olsa, hep aynı kalan, tekrar tekrar sorulan soruların yanında, aile içinde 

olumsuz yönde değer ve ahlak değişimini danışan sorularında görmek mümkün olmuştur.  

İlk yıllarda sorulan soruların içinde, erkeklerin dini nikâh ile ikinci evlilik soruları yoğunlukta 

iken, zamanla bu konular gizli dini nikâha hatta nikâhsız yaşamalara dönmüştür. Bekâr kadının dini 

nikâh ile evli erkekle evliliği sorulurken, son dönemlerde evli kadınların kocasını aldatması hatta bunu 

da bile isteye yaptığını ve itiraf ettiğini gösteren sorular yer almaktadır. Evli kadının “zamanında eşim 

beni çok aldattı, şimdi ondan intikam alıyorum” diyerek başka bir erkekle beraber olması bunda da 

kendini haklı göstermeye çalışması, ailede değişen değer ve ahlak anlayışını yansıtması açısından 

 
1  Bkz: W. Lawranse Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Çev. Sedef Özge, Yayın Odası, 9. bs., Ankara, 

2017, s. 286; Yıldırım, – Şimşek, a.g.e., ss. 269-286; Yıldırım, – Şimşek, a.g.e., s. 275. 
2 İzin belgesi ektedir. 
3 Bkz: Gamze Sart, “Anlatı”, Nitel Araştırma, Ed: Fatma Nevra Seggie - Yasemin Bayyurt, Anı Yay., 2. bs., 

Ankara, 2017, s. 137; John  W. Creswell, “Beş Nitel Araştırma Yaklaşımı”, Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. 

Miraç Aydın,  Ed: Mesut Bütün – Selçuk Beşir Demir, 4. bs., Siyasal Kitabevi, Ankara, 2018, ss. 69-76.  
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manidardır. Aldatma ve nikâh konusunda, önceden kadınlar ‘kocam beni aldatıyor’ derken, son dönem 

sorularında ise, ‘karım beni aldatıyor’ şeklinde soran erkeklerdir.  

İlk yıllarda, kadınlar eşlerinin ağırlıklı olarak alkol, televizyon ve kumar bağımlılığından 

bunlara bağlı olarak fiziksel vb. şiddet sorularını sorarken, 2006-2007 yıllarında bu bağımlılıklara alkol 

ve kumarın yanında yeni bağımlılıklar eklenmiştir. Uyuşturucu, internet ve porno bağımlılığı ile ilgili 

sorular bunlardandır. 

İlk yıllarda, cinsel konularda genellikle kadınlar “âdetimin son günleri gusül almadan eşimle 

birlikte olabilir miyim?” gibi sorular sorarken, son zamanlarda “kocam benden dinimizin haram kıldığı 

birliktelik istiyor, bu konuda beni zorluyor, tövbe ederiz, Allah affeder diyor” şeklini almıştır. Erkekler 

tarafında ise, ilk dönemlerde cinsellik ile ilgili soru yoktur. Mahrem bir konu olduğu düşünüldüğünden 

bu konuda erkekler özelini paylaşmamış ve kayıtlarda soru bulunmamaktadır. Ancak son zamanlarda 

“karım beni cinsel olarak mutlu etmiyor, boşanmayı düşünüyorum” soruları yer almaktadır. Cinsel 

yönelim soruları ise 2009 yılında ilk defa kayıtlara girerken, 2014 yılından sonra daha sık sorulmaya 

başlanmış ve son yıllarda ise cinsiyet değiştirmiş kişinin evliliği ile ilgili sorular kayıtlarda 

görülmektedir. 

İlk yıllarda melekler, cin, cennet, cehennem, kader, kaza vs. soyut varlıklar ve itikat ile ilgili 

sorular sorulurken, son zamanlarda özellikle 2016 yılından itibaren inanç konuları “kızım, oğlum, 

kardeşim, kocam vs. ateist, deist, agnostik oldu, bunlar nedir, reenkarnasyon, reiki nedir?” şeklindeki 

sorular kayıtlara yansımıştır. 

İlk zamanlarda, ebeveyn çocuklarını ibadete nasıl alıştırılacağını sorup, şikâyet konusu ise 

namaz kılmadığı, oruç tutmadığı, kendilerini dinlemediği, Alevi ya da Roman kişilerle evliliği iken; 

süreç içerisinde bu sorular, çocuğun eve gelmediği alkol, uyuşturucu kullandığı, kız veya oğlanın 

kendisinden 15-20 yaş büyük/küçük kadın veya erkekle nikâhsız yaşadığı, şeklinde değişmiştir. 

Ailede eşlerin birbirlerinin ibadetlerine karışması, ibadet etmeyen tarafın ibadet eden tarafı 

aşağılaması, küçümsemesi, alay etmesi, tehdit etmesi, hakarete varan sözlü şiddet uygulaması şeklindeki 

sorularda ilk zamanlarda mağdur kadın iken, son zamanlarda erkeklerde bu konularda şiddete maruz 

kaldıklarını gösteren sorular sormaktadırlar.  

Gelin kayınvalide sürtüşmesi hep bilinen bir durumdur. İlk yıllarda sorulan sorularda ağırlıklı 

olarak iki kadın arasındaki, gelin kayınvalidesini, kayınvalide gelinini şikâyet tarzı sorular yer alırken, 

zaman içerisinde erkeklerde sorunun içinde yer almaya başlamışlardır. Kayınpeder gelin ve damat ile 

yaşadığı sorunları paylaşırken, damat ise kayınpeder ve kayınvalide ile ilgili sorular sormaya 

başlamıştır. 

Kısaca; evlilikler adeta eşlerin birbirlerine güç gösterisi yaptığı meydanlara dönüşmüş 

durumdadır. Her kimin elinde hangi güç imkânı varsa bunu karşı tarafı kontrol etmek, baskı altında 

tutmak veya üstünlük sağlamak amacıyla kullanır hale gelmiştir. Oysa aile kavramı/kurumu, Müslüman 

Türk toplumunda kutsal kabul edilen bir olgudur. Yaşlı anne, baba çocuklarına, eşler birbirine, çocuklar 
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ebeveyne Allah’ın emaneti olarak kabul edilip ona göre hürmet gösterilmiştir.1 Büyüklere saygı ve 

hürmet, küçüklere sevgi ve şefkat ailenin temellidir. Ailenin dinamiklerinden olan ve eşler arasında 

olması gereken sevgi, saygı, sorumluluk, sabır, sadakat, sağlıklı cinsel hayat, güven, şefkat, hürmet, 

dürüstlük, doğruluk, fedakârlık, özveri duygularının bir bir kaybolduğu görülmektedir. Sanki ailede 

ilişkiler menfaat üzerine kurulmuş gibi bir manzara arz etmektedir.  

Aile ve dini rehberlik bürosuna sorulan sorular süreç içerisinde dünyadaki değişimin modern 

Türk ailesini de çeşitli vesilelerle etkileyerek değer ve ahlak anlayışının olumsuz yönde etkilendiğini 

göstermektedir. Oysa bir zamanlar Türk ailesi Batılıların dikkatini çekmiş ve Batı ailesindeki çözülme 

sürecini tersine döndürebilecek örnek olarak görülmüştür. Bu meyanda, Brigite Berger’in şu tespitleri 

ne kadar yerindedir: “Batıda, aile kurumundan başlayarak diğer sosyal müesseselere sirayet eden 

çözülme sürecini ancak Türkler değiştirebilir. Bu itibarla Türk aile yapısı Batı’da emsal alınmalı ve 

takdir edilmelidir.”2 

İzmir İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun 14 yıllık soru kayıtları kronolojik olarak 

incelendiğinde, Müslüman Türk ailesindeki kutsal aile algısı, değer ve ahlak anlayışının maalesef ciddi 

derecede değiştiği görülmektedir. Dahası bu değişimin sadece İzmir’le sınırlı olmadığı, diğer illerde de 

benzer değişimlerin olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Çünkü toplum bileşik kaplar gibidir; biri 

değişirken öbürü sabit kalmayacaktır. Ancak bu değişimi belgelemek başka çalışmaların konusudur. 

Çalışmamızın, bu konuda benzer araştırmaların yapılmasına ışık tutmasını ve ilham kaynağı olmasını 

ümit ederiz. 
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BİLMEME HAKKI: DİJİTAL ÇAĞDA EPİSTEMİK KORUNMA VE/YA ARINMA 

ÜZERİNE 

Rıfat ATAY1 

 

“Bilmek. Bu da ürkütüyor. Gene de biliyorum.”2 

Özet 

Felsefi etkinlik, ilk çağlarda, “Niçin buradayız?”, “Nasıl buraya geldik?”, “Neden varlık var?”, “Nasıl 

yaşamalı?”, “Öldükten sonra ne olacak?” gibi temel sorularla bilgi ve hikmetin peşinde olmuştur. Felsefi 

etkinliğin, zamanla doğrudan veya dolaylı bir sonucunu görmek insanların fazla vaktini almamıştır. 

İnsanlar, spekülatif de olsa, bilginin, gücü beraberinde getirdiğini kısa sürede keşfettiler. Böyle olunca, 

birilerini özgürleştiren ve aydınlatan bilgi, bazılarını ise köleleştiren ve yok eden bir araca dönüşmüştür. 

Aydınlanma çağına kadar genellikle bu şekilde devam eden felsefi serüven, bu aşamada ciddi bir 

özgürleştirici eyleme bürünme iddiasıyla yeniden mecra değiştirmiştir. Ne var ki aydınlanma projesi 

bilginin bir güç olarak farklı mecralarca kullanılmasına mani olamadığı gibi bireye de vadettiği 

özgürlüğü sağlayamamıştır. Bilgi çağı olarak ifade edilen, yirmi birinci yüzyıla geldiğimizde durum 

daha da vahimleşmiştir. Bilginin, önce yazılı basın, sonra görsel medya, daha sonra bilgisayar ve son 

olarak da internet üzerinden tablet ve cep telefonu gibi taşınabilir dijital araçlar vasıtasıyla hızla üretilip 

dağıtılması ve tüketilmesi, birey açısından iki temel sorunu gündeme getirmiştir: Özgürlük ve 

mahremiyetin kaybı. Reklamın her türlüsünün mevcut bütün araçlarla hemen her yerde kullanıldığı 

günümüz bilgi çağında, en azından özgürlük ve mahremiyet adına bireyin ve dolaylı olarak toplumun 

bazı şeyleri “bilmeme hakkı” neredeyse yok gibidir. Bu bağlamda, hala aydınlanmanın çıktığı yere sadık 

kalarak, bireyi/toplumu korumak ve savunmak adına epistemik korunma ve/ya arınmayı araştırmak 

felsefenin bir görevidir. Tebliğde, bunun imkan ve araçları, alan taraması sonucu elde edilen yazın 

verilerinin dokümanter analizi yoluyla, çoğunlukla son yüzyılla sınırlı tutularak, ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Epistemoloji, Birey, Toplum, Savunma, Bilmeme Hakkı 

 

THE RIGHT NOT TO KNOW: ON EPISTEMIC PROTECTION AND/OR 

PURIFICATION IN THE DIGITAL AGE 

 

Abstract 
Philosophical activity has pursued knowledge and wisdom in the early ages with basic questions such 

as “Why are we here? How did we come here? Why does the universe exist? How should one live? 

What will happen after death?” It did not take much time for people to see a direct or indirect 

consequence of philosophical activity over time. People have quickly discovered that knowledge brings 

power, albeit speculative. As such, it has become a tool that liberates and enlightens one, and some that 

enslaves and destroys others. The philosophical adventure, which generally continued in this way until 

the age of enlightenment, changed direction at this stage with the claim of taking a serious emancipatory 

action. However, the enlightenment project could not prevent the use of information as a power by 

different channels, nor could it provide the freedom promised to the individual. When we came to the 

twenty-first century, which is expressed as the information age, the situation became even worse. The 

rapid production and dissemination of information by means of written and visual media, then by 

computer and finally by means of portable digital devices such as tablets and mobile phones on the 

internet has brought up two main problems for the individual: The loss of freedom and privacy. In 

today's information age where all kinds of advertising are used almost everywhere by all means 

available, at least in the name of freedom and privacy, the individual and indirectly society has almost 

no right not to know certain things. In this context, it is a duty of philosophy to investigate epistemic 

protection and / or purification in order to protect and defend the individual / society, while still loyal 

to the origin of enlightenment. In the paper, the means and possibility of this will be tried to be put 

forward by documentary analysis of the literature data obtained as a result of field surveys, mostly 

limited to the last century. 

Keywords: Philosophy, Epistemology, Individual, Society, Defense, The Right Not to Know 
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Giriş: Bilmeme Hakkına Dair 

Bilmemenin bir hak olarak ileri sürülmesi kendi içinde çelişkili bir durum olarak görülebilir. 

İnsan, beş duyu ile donatılmış toplumsal bir varlık olarak tabiatı gereği çoğu şeyi fazla bir gayrete gerek 

duymadan çoğunlukla gözlem ve tevarüsle bilebilmektedir. Öte yandan, insanın bazı bilgilere 

ulaşabilmesi için ise bir hayli çaba sarf etmesi zorunludur. Ancak bir de bireye sorulmadan ihtiyari ya 

da gayri ihtiyari, şuurlu ya da şuursuz ona sunulan veya dayatılan ve muhtemelen sonunda bir menfaat 

temin etmeyi bekleyen “beyin iğfal şebekeleri”1 vardır. Bireyin bilmeme hakkı burada devreye 

girmektedir. 

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” incelendiğinde “bilmeme hakkı”na dair doğrudan bir 

madde bulunmamaktadır. “Yaşam hakkı, kölelik, angarya ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve 

güvenliği hakkı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, hak arama özgürlüğü, mülkiyet hakkı, 

özel yaşamın gizliliği, konut dokunulmazlığı hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, aile kurma hakkı, 

toplantı ve örgütlenme hakkı ve vatandaşlık hakkı” gibi birçok temek hak ve hürriyet bildirgede yer 

almasına rağmen “bilmeme hakkı” şeklinde açık bir tanımlamaya rastlanmamaktadır. Bireyin haklarını 

ve özel hayatını korumaya yönelik değişik haklar yer almakla beraber bilmenin getirebileceği sorunlar 

ve bireyin bu anlamda korunması doğrudan düşünülmemiş gibidir. 

Öyleyse “bilmeme hakkı”nın kısa tanımı ve çerçevesi ile başlamak yerinde olacaktır. Bilmeme 

hakkı, bireyin istemediği bilgiyi öğrenmeyi, görmeyi ve ulaşmayı ya da kendisine ulaştırılmasını 

reddetme hakkını kapsamaktadır. Türkçe literatürde konuya değinen tek çalışma genetik uygulamalar 

özelinde tıp etiği alanında 2007 yılında yapılmış bir derlemedir.2 Bunun dışında diğer alanlarda yapılmış 

Türkçe bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dünya genelinde ise İngilizce literatüre yansıyan çalışmalar, 

yoğun olarak genetik testler ve hasta hakları,3 medya etiği ve çalışmaları ve azda olsa felsefi değiniler 

çerçevesinde konuya eğilmektedirler. 

1. Hikmet Olarak Bilgi: Merak 

Aristo’nun ifadesiyle her insan, akli yetisinin doğal sonucu olarak, sorgulayan bir varlıktır. 

Felsefi etkinlik, ilk çağlarda, “Niçin buradayız?”, “Nasıl buraya geldik?”, “Neden varlık var?”, “Nasıl 

yaşamalı?”, “Öldükten sonra ne olacak?” gibi temel sorularla bilgi ve hikmetin peşinde olmuştur. Bu 

meyanda felsefenin klasik tarifi olan “hikmet sevgisi” ya da “hikmetin peşinde olmak” hatırlanmalıdır. 

Felsefe yapmak insanın merak ettiği ya da doğru bildiğini zannettiği şeylerin bilgisine ulaşmaya 

çalışmaktır ve öncelikle varoluşsaldır. Bu bağlamda bilmek kişinin kendisini ilgilendiren bir etkinlik, 

Pierre Hadot’un ifadesiyle, bir tür yaşama şeklidir.4 

 
1 Armand Mattelart, Beyin İğfal Şebekesi: Uluslararası Reklamcılık, çev. Işın Gürbüz, İstanbul, Ayrıntı, 1995. 
2 Zehra Edisan ve Şahin Aksoy, “Genetik Uygulamalar Özelinde Bilmeme Hakkı,” Türkiye Klinikleri J Med Ethics 

2007, 15 (3):153-159. 
3 Bk.: Christoph Rehmann and Sutter H. Müller, eds., Disclosure Dilemmas, London and New York, Routledge, 

2016. 
4 Pierre Hadot, Philosophy As A Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, trans., Michael Chase, 

ed., Arnold I. Davidson, Oxford, UK, Cambridge, USA, Blackwell, 1999. 
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2. Güç Olarak Bilgi: İktidar 

Zamanla, felsefi etkinliğin doğrudan veya dolaylı sonuçlarını görmek insanların fazla vaktini 

almamıştır. İnsanlar, spekülatif bile olsa, bilginin, gücü beraberinde getirdiğini ya da gücü elinde 

tutanları rahatsız ettiğini kısa sürede keşfettiler. Böyle olunca, birilerini özgürleştiren ve aydınlatan bilgi, 

bazılarını ise köleleştiren ve yok eden bir araca dönüşmüştür. Bilgi, güç ve iktidar ilişkisinin bariz ve 

yaygın olduğu Ortaçağ’a gelmeden önce, İlkçağ’da Sokrates’in yargılanması ve baldıran zehri içirtilerek 

ölüme mahkûm edilmesi, bilginin iktidarla kavgasının en bariz ve yaygın örneklerindendir. Sokrates’in 

özgürleştirici bilgisi iktidarı/dönemin toplumunu rahatsız edince toplum buna kayıtsız kalmayarak onun 

saf dışı edilmesini sağlamıştır. 

Ortaçağ’da bilgi ve iktidar ilişkisi daha da belirgindir. Bu dönemde felsefi etkinlik daha çok 

dinin hizmetindedir. Roma’nın Hristiyanlığı kabulü ile din ve iktidar arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesi 

bilginin dinin ve dolaylı olarak da iktidarın hizmetine girmesine yol açmıştır. Bu yön değiştirme, 

başlangıçtaki özgürleştirici hikmet bilgisine karşın felsefi bilginin araçsallaştırılmasına yol açmıştır. 

Artık varoluşsal merakın doğurduğu ontolojik sorular yerine dinin/iktidarın doğrularını savunan felsefi 

bir etkinlik söz konusudur.1 Bu durumu Voltaire şöyle tanımlamaktadır: 

“Bugün, aklın henüz şafağını yaşayan bu yüzyılda, çokbaşlı fanatizm yılanının birkaç başı tekrar doğuyor. 

Ancak zehirlerinin daha az ölümcül, ağızlarının daha az parçalayıcı olduğunu sanmıyorum. Kan, edülijans 

adı verilen ve pazarda satılan o af belgesi için uzun süre aktığı şekilde, belirsiz bir lütuf için akmadı. 

Ancak canavar halen yerli yerinde. Kim gerçeği ararsa, yok edilme riskini de göze alıyor demektir. O 

zaman, karanlıklar içinde boş boş beklemek mi lazım? Yoksa bir meşale yakıp, istek ve iftiranın kendi 

fenerlerini yakmalarını mı beklemek gerekiyor? Bana kalırsa, gerçek artık bu canavarların karşısında 

kendini gizlememeli. Zehirlenme korkusuyla, yemek yemekten artık sakınılmamalı.”2 

 

Voltaire’in bu keskin ve cesur çağrısına kulak veren Aydınlanma Çağı düşünürlerinin gayretleri 

ile bilmek/felsefi etkinlik asli hüviyetine yeniden kavuşturulmak üzere üçüncü aşamaya gelmiştir. 

3. Özgürleş/tir/me Aracı Olarak Bilgi: Aydınlanma 

Aydınlanma Çağı öncesine kadar genellikle, iktidarın hizmetinde devam eden felsefi serüven, 

bu dönemde ciddi bir özgürleştirici eyleme bürünme iddiasıyla mecra değiştirmiştir. Bu bağlamda, 

bireyin aklını kullanarak Tanrı dahil bütün dış etkenlerden kurtulması ve özgürleşmesi esastır. 

Aydınlanma tabirini ilk defa Voltaire, 1761’de “çağımız aydınlanma çağıdır,” tespitiyle ortaya atmıştır. 

Bu konudaki en temel metinlerden sayılan Kant’ın makalesine göre, aydınlanmanın temel sloganı 

“Aklını kendin kullanmak cesaretini göster!”3 cümlesi ile ifade edilmektedir. Kant’a göre, 

“Aydınlanma, insanın kendi kendisini vesayete maruz bırakmaktan kurtulmasıdır. Vesayet bir insanın bir 

başka insanın nezareti olmaksızın kendi idrak kabiliyetini kullanamama iktidarsızlığıdır. Bu vesayetin 

sebebi akıldan mahrumiyette değil, aklı bir başkasının nezareti olmadan kullanma karar ve cesaretinin 

yokluğunda olduğu için insanın kendi kendisini maruz bıraktığı bir vesayettir.”4 

 
1 Bu dönemde dinin emrinde olmayan akıl ve akli etkinlik Luther tarafından “Şeytanın Orospusu” olarak 

nitelenmektedir. Bk., Catherine Clement, Şeytanın Orospusu, çev., Rıfat Madenci, İstanbul, Telos, 1997. 
2 Voltaire, Cahil Filozof, çev., Güzin Aker, İstanbul, Kırmızı Kedi, 2017, 100-101. 
3 Immanuel Kant, “Aydınlanma Nedir?”, çev., Atilla Yayla, Liberal Düşünce, C. 10, No: 38-39, Bahar-Yaz 2005, 

225 
4 Kant, “Aydınlanma Nedir?”, 225. 
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Kant, insanların aydınlanma konusunda tembellik ve korkaklığını şaşırtıcı bularak, aydınlanma 

için insanın “özgürlüklerin en zararsızı olan özgürlükten” başka bir şeye ihtiyaç olmadığını ifade ederek 

bu özgürlüğü şöyle tanımlamaktadır: “Bir kimsenin bütün konularda aklını kitle önünde kullanma 

özgürlüğü.”1 

Kant’ın aydınlanma bağlamında vurguladığı iki önemli nokta daha vardır. Birincisi 

aydınlanmayı hep dini bağlamda ele almıştır, çünkü yöneticiler sanat ve bilim konusunda vasilik 

yapmakla ilgilenmemektedirler. İkincisi ise, “dini anlamdaki vesayet hem en zararlı hem de en çok 

aşağılayıcı olandır.”2 Bunun haklılığını anlamak için Galileo’yu yargılayan kiliseyi hatırlamak yerinde 

olacaktır.  

Sonuçta, aydınlanma düşünürlerinin hedefledikleri şekilde insanlar aydınlanmış ve özellikle de 

din alanındaki vesayetten kurtulmuşlardır. Nietzche’nin ifadesi ile “insanlar Tanrı’yı kendi elleri ile 

öldürmüşler,” Ursula K. Le Guin’in ifadesiyle “inancın açtığı yara bilgi ile şifa bulmuştur.”3 Ancak 

Nietzsche’nin haklı olarak yakındığı gibi insanların eskiden belli değerler açısından üzerinde uzlaşma 

zemini olan Tanrı gittikten sonra uzlaşabilecekleri hiçbir değer kalmamıştır.4 Neticede, aydınlanma ile 

özgürleşen, “ölümün geniş resimlerinden” ve “efsanelerden” kovulan5 zavallı birey, her türlü taarruza 

açık hale gelerek kapitalin kuklası ve oyuncağına dönüşmüştür. 

4. Kapital/izm Olarak Bilgi: Para 

Kilisenin /Tanrı’nın tasallutundan kurtulan bilgi ile sanayi devrimini gerçekleştiren aydınlanma 

projesi, bilginin bir güç olarak farklı mecralarca kullanılmasına maalesef mani olamadığı gibi bireye de 

vadettiği özgürlüğü sağlayamamıştır. Sanayi devrimi ile bilginin teknolojiye evrilmesi onun etkisinin 

daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Çift etkili bir sarmal gibi, bilginin teknolojiyi, teknolojinin de 

görece ilerlemeyi getirmesi, sömürgeciliğe yol açmıştır. Bunu gören sömürülen her ülke aynı yarışa 

dahil olmaya çalışmış ve çalışmaktadır. İki Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan milliyetçi dalgaların 

akabinde klasik anlamda sömürge sistemi kalksa da, küresel kapitalizm üzerinden bilginin otoritesini 

yaygınlaştırması devam etmiştir. Eski sömürü sisteminden kurtulan özgür uluslar, başta silah ve sanayi 

olmak üzere, hemen bütün ihtiyaçları için önceki efendilerine bağımlı olmaya mecbur kalmışlardır. 

Modern dönemde bilginin daha hızlı dolaşımı ve teknoloji olarak gündelik hayatımıza hızla 

dahil oluşu bireysel anlamda başka problemleri de doğurmuştur. Modern insanın temel yanılgılarından 

birisi, ortada bir sorun varsa bunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını zannetmesidir. Dolayısıyla o 

sorunu çözmek için daha çok bilgiye gereksinim olduğu sonucu hatalıdır. Halbuki sorunlar genellikle 

bilgisizlikten değil mevcut bilginin uygulanmamasından, Nurettin Topçu’nun ifadesiyle “hareket 

 
1 Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?”, 59. 
2 Immanuel Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?”, trans., James Schmidt, in What Is 

Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions, ed., James Schmidt, Berkeley, 

London, University of California Press, 1996, 62-63. 
3 Ursula K. Le Guin, The Telling, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2000, 114. 
4 Patrick Roney, “Aşkınlık ve Hayat,” çev., Elis Şimşon, Kaygı, 2013/20, 306-309. 
5 Özel, Erbain, 167-168. 
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felsefesi” eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu İslam ve Müslümanlar özelinde değerlendiren 

Hacı Veyis Efendi’nin şu gözlemi oldukça manidardır: 

“Ayaklı kütüphane olmaya lüzum yok. Çok bilgili olmaya lüzum yok. Sahabe-i kiram, bir rivayette beş 

ayet, bir rivayette on ayet ezberler; onlarla amel ettikten, onları hayatlarına tatbik ettikten, onlarla yaşamaya 

başladıktan sonra on birinciye geçerlerdi… Biz çok şeyler biliyoruz. Çok şeyler duyuyoruz. Ama maalesef 

parasının zekâtını vermeyen zengin gibi, bildiklerimizle amel etmiyoruz.”1 

 

Dahası, çok bilmek dikkat dağıtır, her bilgi zihinde bir iz bırakır. Bu anlamda mümkünse 

bilmemek, hele de istemediğimiz bilgilerini bizi bulmamasını sağlamak, ya da onlardan uzak durmaya 

çalışmak önemlidir. Merhum Fuat Sezgin, ömrünün son demlerinde verdiği bir röportajda, hala günde 

16 saat çalıştığını belirtmiş ve internet, TV, cep telefonu, bilgisayar gibi yoğun dikkat dağıtıcı şey 

arasında yeni nesle acıdığını ifade etmiştir. Çünkü ona göre bunlar arasında insanın bir şey yapması 

mümkün değildir. 

Diğer bir ifadeyle, bir mimar için bütün binalar, bir öğretmen ve müfettiş için çoğu insan, bir 

mühendis için çoğu eşya ve bina, bir dert kaynağıdır. Kısacası uzmanlık, yanlış bilgi ile yapılmış 

şeylerden doğrudan rahatsız olmayı doğurduğu için çok da iyi değildir, hatta tehlikelidir, kötüdür. Zira 

insan bu yüzden sağlığını bile kaybedebilir. Yapılan araştırmalara göre, muhafazakarlar, daha mutlular 

ve uzun yaşıyorlar. Çünkü onların geleneksel cevapları her şeye bir çözüm sunuyor. Modernler ise daha 

kısa yaşıyorlar ve hayata endişeli bakıyorlar. Çok şey bildiklerini zannediyorlar ama bu onlara fayda 

yerine zarar getiriyor.2 

Modern bilginin bazen çözüm yerine sıklıkla sorun ürettiği alanlardan birisi de tıptır. Zira sağlık, 

insanların en çok önemsediği ve üzerinde durduğu gittikçe teknikleşen ve kısmen de istismara açık hale 

gelen alanlardan biridir. Uzmanlar zayıf da olsa çok düşük ihtimalli bilgileri insanlara pazarlayarak 

onların çaresizliğini menfaate çevirmekteler. Bu konudaki sayısız örnekten birkaçını bu bağlamda 

paylaşmak yerinde olacaktır. 

İlk örnek, geçen gün karşılaştığın, bir tanıdığın eşi ve kısa süre önce anjiyo olan Ahmet Beye 

aittir.3 Yine doktordan geliyordu, terlemişti, zor bir sınavdan çıkmış öğrenci gibiydi. Sonunda şu 

yakınmada bulundu: “Son altı ayda şunu öğrendim; aslında doktora sık gitmemek gerekir. Doktor bana 

altı ay sonra kontrole gel, dedi, ama ben belki bir yıl sonra giderim. Dayanabilir miyim bilmiyorum, bir 

defa kurt doktorlar tarafından sokulunca, bir daha geri almak, bilmemek mümkün değil.” 

Bir başka örnek ise, bürokraside bir kurumda müdür olan bir arkadaşın babası ile ilgilidir. 

Babasına, kalp teşhisi konulur; iki ayrı doktora giderler, ilaç, tetkik, teşhis, sonuçlar teyit edilmiştir. 

Hasta olduğu tanısı konulan yaşlı bey ise düzenli ava gitmekte ve gün boyu 45 km dağ taş dolaşmaktadır. 

Son gittikleri doktora, “Eğer bende kalp varsa, ben nasıl sabah 5’ten akşam 5’e bu yolu gidebiliyorum,” 

diyerek itiraz eder. Doktor akıllıca bir dönüşle, “Sizin ilacınız odur, devam edin,” diyerek meseleyi 

 
1 Ali Ulvi Kurucu, Hatırat, İstanbul, MED Yay., 2017, C. I, s. 111. 
2 Sema Eryücel, “Yaşam Olayları ve Olumlu Dini Başa Çıkma,” Mustafa Kemal Ü. Sosyal Bilimler Ens. D,C. 10, 

S. 23, 2013, 251-271. 
3 İsimler bizde mahfuzdur. 22.05.2015 tarihinde yapılmış özel görüşme. 
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çözüme kavuşturur.1 Yaşlı amcanın bilmeme hakkını kullanması ancak bu kadar büyük uğraş ve testler 

karşısında mümkün olmuştur. Doktorların bir kısmının bu olayı farklı okuyacağını biliyorum ama hala 

hastanın bilmeme hakkına saygı duyulması gerektiğini savunmanın daha doğru olduğunu 

düşünmekteyim. 

Son örnek, çoğu kimsenin tanıdığı, Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ercan’la ilgilidir. Zeliha 

İlhan Doymuş’un yapımcısı olduğu Ömür Dediğin programına konuk olan Ercan, 82 yaşında, Niğde 

doğumludur ve İstanbul’da yaşamaktadır. Program Niğde’de kendi evinde çekilmiştir. İlkokul mezunu 

olan Ercan’ın tıp ve hayata dair gözlemleri şöyledir: “Bana yaşımı soruyorlar. Cevabım: Hasta değilim. 

Bu yaşa geldim, hiç doktor görmedim, şükür. Mal mülk soruyorlar. Cevabım: Borcum yok. Gerisi 

hikâye, boş.” Doktor olan torunlarından birisi Ercan’a “Dede seni bir muayene etsek,” der. Onun cevabı 

gayet nettir: “Evladım, benden uzak durun, şimdi bir hastalık bulup moralimi bozarsınız.”2 Bilmeme 

hakkını nerede nasıl kullanacağını bilen Ercan’ın duruşu, profesör bir başka tanıdığın yine ilkokul 

mezunu, anneannesinin sloganını hatırlatmaktadır: “Bilmemek mutluluktur.” 

Ercan’ın cevabını tenkit edebilecek birileri “ama tedbir önemlidir, koruma hekimliği çoğu 

hastalığı önceden teşhis ederek ciddi başarılar elde etmektedir,” türünden argümanlar üretebilirler. Fakat 

bunlar, hastanın bilmeme hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Kaldı ki bazen küçük bir zan bile insanı 

hasta etmeye yetmektedir. Tam da işte bu bağlamda üzerinde en çok durulan konulardan birisi genetik 

tarama testi ve onun oluşturduğu sorunlardır. Son beş-on yılda hızla gelişen genetik taramanın 

savunucuları olduğu kadar hasımları da vardır. Pahalı bir teknoloji ile yapılan tarama savunanların iddia 

ettiği kadar faydalı sonuçlara sahip değildir. İhtimale dayalı istatistiki genellemelerden yola çıkarak 

insanların hastalık riski taşıyan gruplar olarak sınıflandırılması, kesin bilgilere dayanması gereken tıbbi 

uygulamalarla çeliştiği için eleştirilmektedir. Zira “insan, düşündüğünden ibarettir” vecizesinin açıkça 

belirttiği gibi, risk grubu tanımlamasının, tersine placebo etki ile insanı uzun vadede hasta yapacağı 

aşikardır. Ayrıca bunun maddi boyutunun da olması şüpheleri daha da derinleştirmektedir. Sonuç olarak, 

hastanın bilmeme hakkı çerçevesinde bu konuda korunmasının en doğru yol olduğu ileri sürülmektedir.3 

Bu meyanda Türkiye’de 1998 Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 20. maddesi “bilmeme hakkını” 

kapsamaktadır. Buna göre, “İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce 

alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine 

veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir”. 

5. Saldırı Aracı Olarak Bilgi: Bireyin Ölümü 

John Ralston Saul’un ironik ifadesiyle Voltaire’in Piçleri’nin4 önderliğinde gelişen, bilgi çağı 

olarak ifade edilen, yirmi birinci yüzyılda durum daha da vahimleşmiştir. Bilginin, önce yazılı basın, 

sonra görsel medya, daha sonra bilgisayar ve son olarak da internet üzerinden tablet ve cep telefonu gibi 

 
1 İsimler bizde mahfuzdur. 20.02.2016 tarihinde yapılmış özel görüşme. 
2 “Ömür Dediğin,” yapımcı, Z. İlhan Doymuş, TRT Haber, 13.10.2018. 
3 “Genom Testi Sonucunu Bilmeme Hakkı,” DW TV, 21.9.2019. 
4 John R. Saul, Voltaire’s Bastards: The Dictatorship of Reason in the West, New York, Penguin Books, 1993. 
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taşınabilir dijital araçlar vasıtasıyla hızla üretilip, dağıtılması ve tüketilmesi, birey açısından iki temel 

sorunu gündeme getirmiştir: Mahremiyet ve Özgürlüğün Kaybı. Reklamın her türlüsünün mevcut bütün 

araçlarla hemen her yerde kullanıldığı günümüz bilgi çağında, en azından özgürlük ve mahremiyet adına 

bireyin ve dolaylı olarak toplumun bazı şeyleri “bilmeme hakkı” neredeyse yok gibidir. Bu bağlamda, 

hala aydınlanmanın çıktığı yere sadık kalarak, bireyi/toplumu korumak ve savunmak adına epistemik 

korunma ve/ya arınma imkanlarını araştırmak ve savunmak felsefenin bir görevidir. 

Dijital medya üzerinden yayılan bilginin sandığımız kadar güvenli olmadığı, hatta istismar 

edildiği Facebook, Yahoo ve diğer küresel şirketlerin örneklerinden gayet iyi bilinmektedir. Hatta çok 

güvenli olduğu imajı üzerinden işlem yapılan bankacılık sektörü bile sandığımız kadar güvenli değildir. 

Olup biten hemen her şey sanal bir güven ve ümit yanılgısı üzerinden devam etmektedir. İngilizce 

“hacker” terimiyle ifade edilen, “programı yazandan daha iyi bilen bir başka programcı” kayıtlı bütün 

bilgilere bir şekilde ulaşabilir ve onları istediği gibi kullanabilir, ki bunların yüzlerce örneği mevcuttur. 

Özellikle bankacılık ve resmi yazışmalar gibi belli konularda bireylerin bilmeme hakkını kullanmaları 

neredeyse imkansızdır, çünkü sistem bunları kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. 

Ancak, sosyal medya tabanlı doğrudan ya da dolaylı alınan kısmi onayla yayılan bilginin büyük 

çoğunluğu dedikodu, gıybet ve lüzumsuz malumattan ibarettir. İslami açıdan bakıldığında bunların çoğu 

kaçınılması gereken boş, gereksiz, hatta bazen sorumluluk doğuran bilgidir. Hucurat Suresi 11-12. 

ayetler bunu gayet net açıklamaktadır: 

“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar 

da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, 

birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, 

işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı 

günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. 

Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” 

 

Yine aynı şekilde konuyu izah eden hadisler mevcuttur ki ikisi bu anlamda çok manidardır: 

“Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir.”1 “Her 

duyduğunu söylemesi, kişiye yalan/günah olarak yeter.”2 

Ayet ve hadislerin vurguladığı temel kural, eğer bilmenin bir faydası yoksa bilmemek daha 

iyidir. Zira bilmek, tehlikeli ve zararlı olabilecek sonuçlar doğuracaktır. 

Eğer “bilmek”, “hatırlatmak” ya da “koru/n/mak” amaçlı değilse, soru sormamak daha iyidir. 

Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de sayısız örnekler vardır. Çoğu kişinin dikkatinden kaçsa da en uzun sure 

olan Bakara’nın adını da aldığı olayın anlatıldığı ayetler bu durumun gayet açık anlatıldığı yerlerden 

biridir. Tanrı, İsrail oğullarına bir inek kurban etmelerini emredince, Hz. Musa’ya “Bizimle alay mı 

ediyorsunuz?” dediler. Emrin gerçekliğini anlayınca da “ineğin açıklanmasını” istediler. İnek 

açıklanınca rengini sordular; rengi açıklanınca iyice kafaları karıştığı için ineğin iyice tarif edilmesini 

 
1 Tirmizi, Zühd, 11. 
2 Ebu Davud, Edeb, 80. 
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istediler. Son sorudan sonra “İşte şimdi gerçeği anlattın,” dediler. Her soru ile ineğin nitelikleri arttığı 

için bulunması da zorlaştı. Ayet bu durumu, “neredeyse kesemeyeceklerdi,” ifadesiyle net bir şekilde 

tasvir ederek soru sormanın işlerini nasıl zorlaştırdığını ortaya koymuştur.1 

Benzer bir durumun Maide Suresi’ndeki ikazı da çok manidardır: “Ey iman edenler! Size 

açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair 

soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir.”2 

Ayetin nüzul sebebi olarak, Haccın yılda bir kez mi yoksa ömürde bir defa mı yapılacağı sorusu rivayet 

edilmektedir. Soru sorulunca, Hz. Peygamber “bildirmeme/susma hakkını” kullanarak cevap 

vermemiştir. Soran sahabe üç kez tekrarlayıp cevap almakta ısrar edince, “her yıl desem, her yıl olacaktı, 

benim sustuğum konularda bana soru sormayın,” diye onları ikaz etmiştir. Bu bağlamda Tanrı’nın ve 

elçisinin muğlak bıraktığı bazı dini konularda soru sormamak, yani bilmemek daha doğrudur, çünkü 

bilmek sorumluluk doğuracaktır. 

Aynı minvalde Kur’an’daki bir diğer örnek de, Kehf Suresi’nde anlatılan Hızır-Musa kıssasıdır. 

İnsanın merak duygusu ve bilme isteğine vurgu yapan olaylar silsilesi başlamadan önce Hızır’ın Hz. 

Musa’ya koştuğu yol arkadaşlığı şartı “soru sormamak,” yani bilmeme hakkını kullanmaktır. Hz. Musa 

bu konuda kesin söz vermesine rağmen üç kez sözünde duramayıp soru sorar. Her defasında soru 

sormayacağına dair yeniden söz verir ama yine sözünde duramaz ve nihayet üçüncü de yol arkadaşlığı 

Hızır tarafından sonlandırılır. Ayrılmadan önce de Hızır sabırsızlıkla sorduğu soruların makul 

cevaplarını Hz. Musa’ya verir.3 İbn Arabi’nin Füsus’taki yorumuna göre Hz. Musa’ya sunulan bu 

karakter eğitimi kendini tanıması içindir. Musa, söz vermesine rağmen her üç olayda da Hızır’ı 

suçlarcasına itirazcı sorular sormuştur. Aslında tartışmaya konu her üç olay da Musa’nın kendi 

hayatında daha önce yaşanmıştır. Ancak o, kendi başına geldiğinde normal kabul edip itiraz etmediği 

durumları başkalarında görünce söz vermesine rağmen kabul etmemiş ve nedenini sormuştur.4 İnsan, 

özellikle başkaları söz konusu olunca meraklı bir varlıktır. İsmet Özel’in ifadesiyle, “Bize ne başkasının 

ölümünden demeyiz / çünkü başka insanların ölümü / en gizli mesleğidir hepimizin / başka ölümler 

çeker bizi / ve bazen başkaları / ölümü çeker bizim için.”5 

Dijital sosyal medya üzerinden eskisinden kat be kat hızla yayılan magazin kültürü, bilme 

merakından kaynaklanmaktadır ama hepsi de başkalarının dedikodusu, genellikle faydasız, can sıkıcı ve 

hatta bir kısmı haramdır. Mahremiyeti ve özgürlüğü yok eden bu salgın hastalığı ticari gelire çeviren 

dijital reklamcılık da üstüne eklenince sorun daha da içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bir şekilde 

girmek zorunda olduğumuz dijital bir platformda binlerce istenmeyen bilgi ve reklam taarruzu ile karşı 

karşıya kalmaktayız. Epistemik korunma imkansız olduğu gibi, arınmanın da imkanı neredeyse yoktur, 

zira şuuraltına yerleşen bilgiyi temizlemek imkansız gibidir.  Bireyin bilmeme hakkını koruma babında 

 
1 Bakara, 67-71. 
2 Maide, 101. 
3 Kehf, 65-82. 
4 Muhyiddin-i Arabi, Günümüz İnsanına Füsusu’l-Hikem, haz. Hamza Kılıç, İstanbul, İnsan Yay., 2011, 302. 
5 Özel, Erbain, 201. 
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çözüme dair ilk adımı resmi kurumlar ve endüstri sorumlularından beklemekle beraber, kişilerin bu 

arada ne yapabileceğini sormak yerinde olacaktır. 

Bireyler, epistemik korunma ve/ya arınma adına bir pragmatist bilgilenme stratejisi 

geliştirebilirler. Bu bağlamda birey; 

1. Kim bilmeli? 

2. Neyi bilmeli? 

3. Nasıl bilmeli? 

4. Ne şekilde bilmeli? 

5. Ne zaman bilmeli? 

6. Ne kadar bilmeli? 

7. Gerçekten bilmeli mi? 

8. Evetse, bir faydası var mı? 

sorularına yeterli bir cevap bulursa o bilginin peşine düşmelidir. Yoksa bireyin, epistemik korunma 

çerçevesinde bilmeme hakkını kullanarak kendisine sunulan ve büyük ihtimalle bir tür menfaate konu 

olan bilgi görünümlü boş şeylerden kendisini uzak tutması arınmadan çok önce gelmelidir. Eğer rızası 

dışında, ki günümüzde çoğu bu türdendir, bir tür bilgi saldırısına uğrayıp epistemik özgürlük alanı ihlal 

edilmişse, arınma yollarını denemesi uygun olacaktır. Çünkü bilgi masum olmadığı gibi genellikle 

sorumluluk doğurmakta ve rahatsızlık vermektedir. 

Sonuç: Asıla Geri Dönüş İmkânı ya da Bilmemek Mümkün Mü? 

Rivayet odur ki Goethe, Genç Werther’in Acıları’nı1 yazarak intihardan kurtulmuştur. Ancak 

kitabı okuyan yüzlerce insanın intihar etmesine mani olamamıştır. Bu çelişkiye dikkat çeken Cahit 

Zarifoğlu, bir Müslüman yazar olarak aklına her geleni yazamayacağını, çünkü Goethe’nin aksine okuru 

düşünmek gibi bir sorumluluğunun olduğunu vurgulamaktadır.2 Kısa bir süre önce, muhafazakar bir 

gazetede yazan popüler bir ilahiyatçı Tefsir profesörü3 yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bunalım 

içinde olduğunu ve intihar eşiğine geldiğini ima eden bir yazı yayınladı. Okurlardan gelen tepki üzerine 

yazar, ikinci bir açıklama ile okuyuculardan dua isteyip durumu izaha çalışmıştır. Ama ilginç olan, 

yazarın memurlar arasında oldukça popüler bir sitede yayınlanan açıklayıcı yazısı da intihar düşüncesini 

açıkça ilan etmekteydi. Bunun öncekinden tek farkı, içinde bulunduğu hali aşmak için sevenlerinden 

dua istemesiydi. 

Bahsi geçen yazarın düşüncelerini yazmak ve paylaşmak gibi doğal bir hakkı olmakla beraber, 

en azından kendi çapında bir insanın etkisini düşünerek okurlarının bir kısmının yazdıklarını “bilmeme 

hakkı” olabileceğini de göz önünde bulundurması doğru olurdu. Dahası, ilk yazıyı yayınlayan 

muhafazakar gazetenin sorumlu yazı işleri müdürünün de belki aynı hakka riayet sadedinde “Bu bilgiye 

 
1 Çev. Mahmure Kahraman, İstanbul, İş Bankası Yay., 2016. 
2 Cahit Zarifoğlu, Konuşmalar, İstanbul, Beyan Yay., 2006, 37. 
3 Mustafa Öztürk, https://www.karar.com/yazarlar/mustafa-ozturk/olumun-yuzu-her-zaman-soguk-mudur-7560 

(erişim: 22.10.2019); https://www.memurlar.net/haber/765666/unlu-tefsir-hocasi-mustafa-ozturk-hastaligi-icin-

dua-istedi.html (erişim: 22.10.2019). 
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ulaşmak gerçekten okurların hakkı mı?” diye müdahalesi yerinde olabilirdi. Hakikaten, o yazıyı okuyan 

kimseler “hikmetin peşinde olan” asli felsefi etkinlik açısından ne kazandılar, okumasalar ne 

kaybederlerdi tartışmak gerekir.1 Bu tartışmayı yapmak, yazar, yayıncı, sorumlu editör ve okur kitlesinin 

ortak sorumluluğudur. Okuru göz önüne almayan bir yayıncının, “bizim işimiz bilgiyi paylaşmaktır, 

okuyucu özgür iradesi ile kendi kararını kendi verir,” şeklindeki muhtemel savunması makul 

görünmemektedir; hele de bu örnekte olduğu gibi muhafazakar bir duruşu varsa. 

Basın özgürlüğü yaklaşımını makul ve mazur göstermeyecek bir başka nokta ise, basının satmak 

için dikkat çekici, cazibeli ve hatta kısmen yanlış ama ses getirici haber ve yazılara ihtiyacının olmasıdır. 

Basın tarihi böylesi yüzlerce asılsız haber örnekleriyle doludur.2 Hatta basın bu konuda bir adım daha 

ileri giderek, “güzel bir öykü” ortaya koymaya “gerçeklerin engel olmasına” asla müsaade edilmemesi3 

sloganını sıklıkla benimsemektedir. Bu açıdan özgürce bilgilendirme savunması masum değil hatta kötü 

niyetli bile okunabilir. Çünkü Pierre Bourdieu’nun haklı olarak vurguladığı gibi “iletişimin en korkunç 

yanı, iletişimin bilinçaltıdır.”4 Okur bir bilgiyi bir kez alınca onu uzun süre bilinçaltından atamayacaktır. 

Bu bakımdan okuyucunun öncelikle epistemik açıdan korunması adına bilginin denetlenmesi aynı 

zamanda onun arınmasına da fazlasıyla yardımcı olacaktır. T. S. Eliot’ın yirminci yüzyılın başında 

vurguladığı gibi modern çağın en önemli problemi, bilgi katmanlarının karışması ve sonucunda hikmetin 

bilgiye, bilginin de malumata feda edilmesidir. Eliot’un bu tespiti dijital çağ için maalesef çok daha 

doğrudur. Onun bilmemeye mersiye gibi okunabilecek şiiri ile bitirmek uygun olacaktır: 

“Bütün bilgimiz bizi cehalete daha da yaklaştırmakta, 

Bütün cehaletimiz bizi ölüme daha da yaklaştırmakta, 

Fakat ölüme yaklaşmak Tanrı’ya yaklaşmak değildir. 

Yaşarken kaybettiğimiz Hayat nerede? 

Bilgi içinde kaybettiğimiz hikmet nerede? 

Malumat içinde kaybettiğimiz bilgi nerede?...”5  

 
1 Bu konuda klasik ve modern olmak üzere iki güzel örnek için bkz.: Boethius, Felsefenin Tesellisi, çev. Çiğdem 

Dürüşken, İstanbul, Kabalcı Yay., 2011; Alan de Botton, The Consolations of Philosophy, London and New York, 

Penguin Books, 2001. 
2 Ignacio Ramonet, Medyanın Zorbalığı, çev. Aykut Derman, İstanbul, Om İletişim, 2000, 91-156. Ayrıca bkz.: L. 

Doğan Tılıç, Utanıyorum Ama Gazeteciyim, İstanbul, İletişim Yay., 1998. 
3 Ramonet, Medyanın Zorbalığı, 74. 
4 Ramonet, Medyanın Zorbalığı, 7. 
5 Thomas S. Eliot, The Rock, New York, Harcourt, Brace and Company, 1934, 7. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİNDE YENİLEŞME STRATEJİLERİ: HÜRRİYET 

FİKRİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

Sedat DOĞAN1 

Özet 

Genel olarak Türk tarihinin ve özel olarak da Türk düşünce tarihinin dönemlendirilmesi, düşünce 

tarihimizin en önemli metodolojik sorunlarından biridir. Türk düşüncesinin “çağdaş” döneminin ne 

zaman başladığı konusunda farklı tarihlendirmeler olmakla birlikte genellikle Tanzimat dönemi dikkate 

alınmaktadır ve “yenileşme” olgusuyla karakterize edildiği görülmektedir. Aslında bu dönem, önceki 

bunalım ve arayış sürecinin sonunda devletin içinden bulunduğu durumdan nasıl kurtulabileceğine 

ilişkin yeni cevapların mücadelesini içermektedir. İşte bu çalışmada dönemin fikri üretiminin nasıl bir 

yenileşme stratejisi geliştirdiği hürriyet kavramı etrafında ele alınacaktır. Hürriyet kavramını tercih 

etme nedenimiz, Tanzimat döneminden itibaren hürriyet kavramının dönemin idealleri haline gelen 

medeniyet ve ilerleme fikirleriyle birlikte temel bir sorun haline gelmesidir. Çalışmada dönem 

düşünürlerinin hürriyet anlayışını hangi temalarla ortaya koyduğunu belirlemek ve ilgili kavram ve 

fikirleri incelenecektir. Böylece Tanzimat düşünürlerinin hürriyet anlayışının kavramın tarihsel süreçte 

gelişen anlam haritasında nereye düştüğü tespit edilecektir. Böylece zımnen Türk düşüncesinin bugün 

fikirleri tarihi içinde kendisine hatırı sayılır bir alan açabilmesi için ne türden ihtiyaçları bulunduğu 

sorusunu gündeme getirilmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk düşüncesi, hürriyet, Tanzimat, yenileşme. 

 

MODERNISATION STRATEGIES ON FREDDOM IN CONTEMPORARY 

TURKISH THOUGHT 

Abstract 
The periodicization of Turkish history in general and Turkish history of thought in particular is one of 

the most important methodological problems of the research of history of thought. Although there are 

different histories about when the “contemporary” period of Turkish thought started, the Tanzimat 

period is generally taken into consideration. In the literature, it is seen that the period is characterized 

by the phenomenon of modernistaion. In fact, this period includes the struggle for new answers about 

how the state can get out of the state in the end of the previous periods. In this study, how the innovation 

production of the period developed an modernisation strategy will be discussed around the concept of 

freedom. The reason why we prefer the concept of freedom is that since the Tanzimat period, the concept 

of freedom has become a fundamental problem with the ideas of civilization and progress that have 

become the ideals of the period. In this study, the themes and ideas of the thinkers of the period will be 

examined and related concepts and ideas will be examined. Thus, it will be where the Tanzimat thinkers' 

understanding of freedom falls on the meaning map developed in the historical process of the concept. 

Thus, the question of what kind of needs Turkish thought needs in order to open up a considerable space 

in the history of ideas will be raised.  

Keywords: Contemporary Turkish thought, Tanzimat, freedom/liberty, modernisation. 

 

Giriş 

Çağdaş Türk düşüncesinin ele alınabilmesinin ön koşulu, düşünce tarihi araştırmaları için 

geçerli metodolojik bir zeminin teşkil edilmesidir. Aksi durumda, döneme ilişkin değerlendirmelerin; 

on sekizinci yüzyıl sonu itibarıyla söz konusu olan yenileşme süreciyle başlayan, bugün de tevarüs 

ettiğimiz ve pek çok metodolojik sorun içeren kategorik bakış açılarıyla sorunlu olduğu görülmektedir. 

Bu sorunları görmek için örneğin Namık Kemal gibi Tanzimat düşünürlerinin; İslamcılığın erken dönem 

temsilcileri olduğu yönündeki okuma biçimleriyle, aynı isimlerin aslında Cumhuriyetin kurucu 

fikirlerinin öncüleri olduğu yönündeki okuma biçimlerinin karşılaştırılması yeterlidir. Diğer taraftan Din 

 
 Bu çalışma yazarın yüksek lisans tezinden muhtelif kısımların düzenlenip geliştirilmesine dayanmaktadır. 
1 Dr. Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Melikgazi/Kayseri, Türkiye. sedatdogan@erciyes.edu.tr  
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ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri isimli kitabında pek çok metodolojik 

soruna işaret eden İsmail Kara’ya göre zımnen bu iki okuma biçiminin karşı kutuplarda 

konumlandırılmaması gerekir (Kara, 2014), çünkü İslamcılık fikriyatı kökenleri itibarıyla modern ve 

modernleştirici bir mahiyeti haizdir (Kara, 2005). Adı geçen kitabın “Çağdaş Türk Düşüncesi Nasıl Ele 

Alınabilir?” başlıklı bölümünde işaret edilen metodoloji sorunlarından üç tanesi oldukça kıymetlidir. 

Birincisi hem yenileşme döneminde hem de bugün övgü-yergi gerilimi içinde ve fikirlerinin İslam ile 

ilişkisi üzerinden karşı kutuplarda konumlandırılan isimlerin hemen hiçbiri İslamsız bir düşünce 

geliştirememişlerdir. İkincisi Mehmet Akif üzerinden örneklenen bir otosansür durumudur -ki dönem 

düşünürlerinin acil çözüm bekleyen sorunlara ilişkin “siyasal” sorumluluklar nedeniyle fikri 

üretimlerinde çeşitli stratejiler gütmek durumunda olduğuna işaret etmektedir. En önemlisi ise Doğu-

Batı, İslamcılık-Osmanlıcılık-Türkçülük, geleneksel-modern gibi kategorik ve özcü okuma biçimleri 

üzerinden yaklaşıldığında, cevapsız kalan soruların meselenin izahı karşısında ağırlığı hissedilmektedir; 

çünkü bu durumda hemen hiçbir düşünürümüz için nihai bir kategori bulmak mümkün olamamaktadır. 

Bu tip kategorik tasniflerin kaynağı da aslında yenileşme döneminin kendisidir. Şöyle ki “Batı” 

ya da “Avrupa”nın bugün anladığımız anlamda bir bütünlük olarak oluşum süreci, tarihsel açıdan en iyi 

ihtimalle Haçlı Seferlerine kadar geri götürülebilir ve fikri açıdan özellikle Aydınlanma düşüncesi içinde 

Batı, Doğu’nun -özelde İslam’ın- karşıtı olarak inşa edilen bir kategori olmuştur (Hentch, 1996). Bu 

nedenle yenileşme sürecinin bir “öteki” olarak Batı üzerinden yürüdüğü oranda kavramın kurgusal 

içeriği gereği, Doğuya ilişkin bir algı biçimi de verili gelmektedir. On dokuzuncu yüzyılda oryantalizm 

karşıtı eserlerimize, örneğin Namık Kemal ve Ahmed Midhat Efendi’nin eserlerine bakıldığında, itirazın 

Batının kendine özgü saydığı değerlere değil, bu değerlerin Doğuda doğal olarak bulunmadığı 

argümanına yöneldiği fark edilecektir. Gerçekten de Şinasi’nin eserlerinden itibaren yeni-eski, modern-

dini, uygar-geri gibi sonradan Meşrutiyet ve Cumhuriyet düşüncesine miras kalacak olan ikiliklerin inşa 

edildiği gözlemlenebilir. Yenileşmenin bu mirası, daha sonraki dönemlerde yenileşme sürecimizin fikir 

ve uygulamalarına dönük tarih okumalarında belirleyici olacak ve gerek siyasi aktörler gerekse fikir 

adamları genelde dualistik tarzda inşa edilmiş bulunan cephelerde konumlandırılacaktır.  

Bu sorunlar eşliğinde düşünüldüğünde yenileşme sürecinin özellikle Tanzimat dönemine ve onu 

tevarüs eden Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemine ilişkin ikincil literatüre yönelik analizlerin metateorik 

tasnifi için kullanılan çatışma ve intibak paradigması nispeten kullanışlı bir ayrım olarak düşünülebilir 

(Ardıç, 2008). Tasnife göre bunlardan ilki, yenileşme sürecini Doğu-Batı veya din-devlet ilişkileri 

üzerinden kurulan bir çatışma olarak kavramakta ve süreçteki aktörlerin fikir ve uygulamalarını da farklı 

tonlarda bu çatışma içinde konumlandırmaktadır. İkincisi ise aynı ilişkileri bir etki-tepki denklemi 

olarak görmekte ve süreci dönemin düşünür ve devlet adamlarının koşullar karşısında geliştirdikleri ve 

öncelikle iç dinamiklerle açıklanması gereken tepkiler olarak okumaktadır. Bu çalışmanın amacı ise bir 

toplumdaki fikir ve uygulamaların mümkün evrenine işaret eden “toplumsal tahayyül”ün mahiyetini ve 

dönüşümünü dikkate almaksızın meselenin metodolojik sorunlarla malul olacağına işaret etmektir. 

Böylesi bir çalışma monografileri, katmanlı yapısı içinde toplumsal ilişki biçimlerini, kavram 
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sistemlerini dikkate alan disiplinlerarası bir yoğunlaşma gerektirdiğinden burada yalnızca hürriyet 

fikrinin dönüşümü üzerinden meselenin “toplumsal tahayyül” mefhumu üzerinden özgül tarihsel ve 

toplumsal koşullara dayalı olarak ele alınması gerektiğine işaret edilmeye çalışılacaktır. 

Meseleye toplumsal tahayyül üzerinden bakmak; -kategorik tasniflerin ve bunların dayandığı 

tarih ve toplum metafiziklerinin ötesinde- ele alınan bir fikri; tarihsel olarak mümkün kılan koşulların, 

tarihin neden alternatif güzergâhlardan birini değil de bu fikri merkeze alacak bir güzergâhı tercih 

ettiğinin, bu fikrin ortaya çıkışını hangi toplumsal ilişki biçimlerindeki değişim ya da hareketliliklerin 

etkilediğinin, tekil örnekler üzerinden ve karşılaştırmalı olarak ele alınmasını gerektirir. İntibak 

paradigması içinde yer alan teorilerin önemli kazanımı, yenileşme hikayemizde fikir adamlarımızın 

failliğini teslim etmesidir -ki bu durum yenileşmenin bir açıdan stratejik bir olgu olduğuna işaret eder. 

Fakat bu stratejilerin tarihsel ve toplumsal bakımdan özgül konumumuzu dikkate alması ve genel-tekil 

ilişkisi içinde farklı stratejileri örnekleyecek esneklikte olması gerekir. Genellik; toplumsal tahayyül 

dolayımıyla fikirlerin “iletilebilirliği”nin mümkün koşulu olarak muhataplarla ortaklaşa sahip olunan 

toplumsal ilkeye işaret eder –ki burada fikirlerin bireyci bir metafiziğe dayalı analizi imkansızdır. 

Tekillik ise fikir adamının psiko-biyografik durumu gereği sahip olduğu bireysel ilkeye işaret eder –ki 

burada da bütüncü bir metafiziğe dayalı analiz muhaldir. Nihai çerçevede “modern” hürriyet fikri 

açısından yenileşme döneminde dört tip strateji belirlenebilir: Hürriyet fikrinin; i) Türk-İslam düşüncesi 

ile Batı düşüncesinin özgül karakterini dikkate alarak yenileşme öncesi toplumsal tahayyülde bir yeri 

olmamasına dayanarak red edilmesi, ii) Tematik çerçevesinin esaslar bakımından İslam düşüncesinin 

temel kaynaklarında ve sahih toplumsal örneklerinde yer almakla birlikte tarihimiz içinde kaybolması 

nedeniyle Batı’dan alımlanması, iii) İlke olarak İslam’ın özünde yer almakla birlikte tarihimiz içinde 

kaybolması ve fakat tarihte geriye dönüşün de imkânsızlığı nedeniyle Batı’dan alınması, iv) Bir biçimde 

Batı’da ve dolayısıyla memleketimizde karşı konması mümkün olmayan kurucu ve kuşatıcı bir ilke 

haline gelmesi nedeniyle İslam düşüncesinin kaynaklarıyla bağını kurmak suretiyle kontrollü bir 

biçimde alımlanması. Birinci strateji Ahmed Cevdet Paşa ile birlikte genellikle Meşrutiyet öncesi 

ulemadan temsilciler bulmuştur, fakat hürriyet fikrinin çok kısa bir sürede kendinden menkul bir 

keramete sahip olmasıyla dördüncü strateji tarafından revize edilecektir.1 İkincisi Yeni Osmanlıların 

karakterize ettiği bir strateji olmuştur –ki bu çalışmada üzerinde durulacak olan mesele budur. Üçüncüsü 

Abdullah Cevdet ve Celal Nuri gibi “Batıcı” olarak tasnif edilen aydınların tercih ettiği bir strateji 

olmuştur.2 Sonuncusu ise Meşrutiyet dönemi ulemasının özellikle de 1908 süreci ve sonrasında temsil 

 
1 Bu durum Cevdet Paşa’nın yenileşme karşıtı olduğu şeklinde algılanmalıdır. Yeni Osmanlılar ile Cevdet Paşa’yı 

yenileşme hususunda ayıran şey, yenileşmenin siyasal alanda mı yoksa hukuk alanında mı yapılması gerektiğine 

ilişkin kanaatleridir. Cevdet Paşa, yukarıdaki stratejiyi hilafet ve saltanatın Batı karşısında müdafaa edilmesi 

kaygısıyla ortaya koymuş ve hürriyete de bu çerçevede karşı çıkmış; tarih yazımı konusundaki çabalarını büyük 

ölçüde bu stratejiye payanda kılmaya çalışmıştır. 
2 “Müslümanlar terakkiyat-ı medeniyyeyi ancak Müslüman bir menbadan istinbat ve kabul ederler: Bu dakikayı 

anlamayan bizim mülahazamızı abes görür”; “Bizler, Müslüman damarlarına yeni bir kan nakletme görevini 

üzerine alan bizler, İslamiyette çok miktarda bulunan terakkiperver prensipleri arayıp bulmalıyız.” Alıntılar 

sırasıyla Celal Nuri ve Abdullah Cevdet’e aittir; bkz. (Kara, 2005, s. 30).  
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etmek durumunda kaldığı bir görüş olmuştur.1 Bu stratejilerin tamamı, çağdaş Türk düşüncesinin 

yenileşme kapasitesinin örnekleri olarak düşünce tarihi araştırmalarında metodoloji problemleriyle eş 

güdümlü olarak ve kavram ile problem örneklemleri üzerinden tekrar tekrar çalışılmak durumundadır. 

Bu çerçevede bu çalışma, hürriyet kavramı ve daha ziyade ikinci stratejinin işaret ettiği Tanzimat 

dönemi ve Yeni Osmanlı düşünürlerinden isimlerle sınırlandırılmıştır. 

Türk-İslam Düşüncesinde Hürriyet Fikrinin Tematik Tarihçesi 

Klasik sözlüklerde hürriyet kavramı, soylu, şerefli, seçkin, azat edilmiş olmak anlamlarında 

açıklanmış, ayet ve hadislerde ise kölelik, adanma ve azat olma ile irtibatlı olarak kullanılmıştır (Çağrıcı, 

1998, s. 502). Ali b. Ahmed el-Vâhidî (ö. 468/1076), Râgıb el-İsfehanî (ö. 425/1033), İbnü’l-Mulakkin 

(ö. 804/1401) gibi yazarlarda hürriyet kavramı köleliğin karşıtı olarak kullanılmaktadır (Roshental, 

2000, s. 43 vd.). İsfehânî’nin hürriyet kavramını açıklarken başvurduğu ayetteki kullanım kölelikle 

irtibatlı hukukî bir anlam taşırken, hadisteki kullanım dünyevî arzuların kölesi olmamayı ifade eden 

ahlakî bir anlama sahiptir.  

Fıkıhta, hürriyet kavramının doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu iki tema kölelik ve 

haklardır. Türkçe’de kul, bende, esir, câriye gibi kelimelerle de karşılanan köle kavramı, hür olmayan 

insanı tanımlamak üzere kullanılır ve hukukî, toplumsal veya iktisadî haklardan mahrum olmayı ifade 

eder (Aydın ve Hamidullah, 2002, s. 237). Hürriyet fikri hukukî açıdan kölelik dışında bir de haklar 

fikriyle ilişkilidir. Hukukî bir terim olan hukûk-ı ibâd kul haklarını içermektedir.2 Gazzâlî’nin İhyâu 

ulûmi’d-dîn’de ayrıntılı bir şekilde ele aldığı kavram (Çağrıcı, 1997) hadislerde geçen hukûkullah 

(Allah’ın kulları üzerindeki hakları) ve hukûk-ı ibâd (kulların kullar üzerindeki hakları) şeklindeki ayrı 

kullanımdan doğmuş, zamanla hukuk metinlerine yerleşmiş ve ahlakî bir boyut da eklenerek 

yaygınlaşmıştır.  

Kelâm’da hürriyet fikri kader, irade ve ihtiyar tartışmaları üzerinden dolaylı bir şekilde ele 

alınmıştır. İrade kavramının klasik tanımları arasında öne çıkan anlam, bir fiile yönelik istek (güdüleyici 

irade) veya hüküm (yapıcı irade) şeklindedir (Çağrıcı ve Hökelekli, 2000, s. 380). Kelâm ekolleri 

meseleyi bizatihi insanın Allah karşısındaki konumu, insanın dinî/ahlakî sorumluluğu ve fiiliyatının 

kader ile ilişkisi açısından tartışmaya açmışlardır.  

Felsefede hürriyet fikrinin klasik düşünceye özgü temaları adalet, nefs ve hüsün ve kubuh 

kavramları üzerinden şekillenmiştir. Meşşâî filozoflar, Gazzâlî, Râzî ve İbn Haldûn’un irade hakkındaki 

psikolojik açıklamaları, Aristoteles’in De Anima’daki nefsin güçleriyle ilgili teorisine dayanmaktadır 

(Çağrıcı ve Hökelekli, 2000, s. 381). Felsefî yönü ağır basan bu fikirlerde irade, ontolojik ve psikolojik 

 
1 Bu zorunluluğun nedeni ve aşağıda Şeyhü’l İslamlık makamında bulunmuş bir zattan yapılan alıntıdaki türden 

örneklerin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bkz. (Özdinç, 2012b). “Bu mesleğin(istibdad) din ile şeriat ile 

insaniyetle asla münasebeti olmadığını bilen bir (fırka-i münciyye) senelerden beri cânfedâ edercesine çalışa, 

çalışa nihayet bu gayr-ı meşru’ mesleğe nihayet vermiş ve bugün onun yerine hem tabii hem de şer’i olan (hürriyet, 

müsâvât) esası üzerine bir hükümet-i âdile teşkiline muvafık olmuştur.” (Özdinç, 2012b, s. 298). 
2 Fıkıh literatüründeki hukûkullah ve hukûk-ı ibâd kavramları nedeniyle İslâm düşünürlerinin haklar açısından 

hukuk ile ahlak arasında yaptıkları ayrım ilkesel değil, yalnızca hakların yönünü belirlemek için yapılan teknik bir 

ayrımdır; (Selahaddin, 1989, s. 166 vd.). 
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bir şey olarak mahiyeti açısından tartışılmaktadır. Fârâbî’nin hürriyete verdiği anlamlardan biri hüsün 

ve kubuh (iyilik ve kötülük) arasından ilkini tercih etmek şeklinde kelâmî ve ahlakî bir anlamdır 

(Çağrıcı, 1998, s. 502-503). Ayrıca hürriyetin örfteki anlamına uyarak hürriyeti kerem ile eş anlamlı 

olarak, kibir ve alçaklığın itidal noktası olan bir ahlakî erdem olarak ele almıştır ki İbn Sînâ ve Gazzâlî 

de bu anlayışı onaylamışlardır (Çağrıcı, 1998, s. 502-503). Fârâbî’ye göre sağlıklı düşünme ve irade 

gücünden her ikisine de sahip olan insan “hür”; bunlardan yoksun olan “hayvanî insan”; bunlara sahip 

olduğu halde kötüyü seçen insan “köle tabiatlı”; yalnızca iradeye sahip olan ise eğer sağlıklı 

düşünebilenlere ittibâ ederse “hür” aksi halde “köle” sayılır (Çağrıcı, 1998, s. 502-503).  

Tasavvufta hürriyet fikri, felsefe ve kelâmın birikimini de yüklenerek mâsivadan azat olma 

anlamında ele alınmıştır. Hürriyet, “kulun yaratılmışlara köle olmaması, maddeler âlemindeki herhangi 

bir gücün onun üzerinde etkisi bulunmaması”dır (Çağrıcı, 1998, s. 503). Kuşeyrî'nin (ö. 465/1072) er-

Risâle’de yaptığı tanımla benzer bir yaklaşıma sahip olan Eş‘arî âlimi Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 

816/1413) de hürriyete mâsivadan kurtuluş anlamı verir (Roshental, 2000, s. 46 vd.). 

Tanzimat Döneminde Hürriyet Fikrinin Dönüşümü 

Hürriyet kavramının klasik anlamları aleyhine siyasî bir anlama dönüşmesinde en önemli etki 

XVIII. yüzyıldan itibaren reform süreçlerinde fiilen ortaya çıkan muhayyel fikirlerden gelmiştir. 

Gerçekten de hürriyet kavramının henüz kölelikle ilgili hukukî anlamının (ve türevlerinin) hakim olduğu 

XVIII. yüzyılda, “serbest” ve “serbestî” terimleri siyasî ve toplumsal anlamda “liberty” kavramının tam 

karşılığı olarak hem gündelik dilde hem de bazı resmî belgelerde yer almaya başlamıştır (Lewis , 1988, 

s. 109-112; Lewis, 1985, s. 55). XIX. yüzyılda ise bu anlam, Tanzimat’ın fikir ve uygulamalarının 

sonucunda gelişen bazı operasyonlarla genişletilmiştir. Serbestî anlamındaki hürriyet fikrini 

desteklemek amacıyla klasik literatürden seçilen irade, kader ve benzeri kavramların tarihsel süreçte 

yanlış anlaşıldığı argümanıyla gelişen yazma stratejileri sonucunda ideal ile gerçeklik arasında kurulan 

uçurumda, İslâm ile Müslüman arasında bir ayrım yapılmış, medeniyet ve terakki kavramlarıyla irtibatlı 

olarak bütün iyi (hüsün) şeylerle özdeş olan hürriyete ulaşmak üzere yeni bir insan tipinin nitelikleri 

yeniden tanımlanmıştır (Özdinç, 2012a, s. 257). 

Tanzimat düşünürleri hürriyet fikrini ifade etmek için hürriyet, serbestlik ve âzâdelik 

kavramlarını kullanmışlardır. Hürriyet kavramını ilk olarak kullanan ise Sâdık Rıfat Paşa’dır (Ülken, 

2005, s. 56). Sâdık Rifat Paşa, toplumsal yaşamın ağırlık merkezinin “insan”a kaymasıyla birlikte 

Fransız Devrimi’nden sonra yayılan yeni fikirlerle irtibatlı olarak gelişen hürriyet fikrini, bir “hak” 

olarak anlamaya eğilimlidir. Hak fikri, “muntazam ve mazbut bir kânun telakkisi ile yeni bir devlet 

teşkilatını kurmak fikrini kendiliğinden getirir.” (Tanpınar, 2012, s. 131). 

Şinâsi, hürriyet terimini kullanmamakla birlikte farklı kavram ve fikirler üzerinden hürriyet 

fikrinin öncülüğünü yapmıştır.1 İnsanın doğuştan hür olduğunu ifade eden “ezelde etti bizi her umûrda 

tahyîr” (Şinasi, 2005, s. 10.) veya hürriyetin sınırlarını ifade eden “bildirir haddini Sultan’a senin 

 
1 Cevdet Paşa’ya göre “Ceridehânede peydâ olan efkâr-ı serbestî Şinâsi yârânının içinde aleniyet kesbeyle”miştir; 

(Öztürk, 2001, s. 214). 
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kânunun” (Şinasi, 2005, s. 9.) gibi mısraları buna örnektir. İttihad Gazetesi’nin ilk sayısında Yeni 

Osmanlılar cemiyetinin amaçlarını içeren bir yazıda gazetenin hatt-ı hareketinin dayanacağı dört ilke 

belirlenir (Bilgegil, 1976, s. 109). Birincisi Osmanlı’da hukuk, hürriyet ve eşitliği ilan etmek, ikincisi 

meşrutî idareyi tavsiye etmek, üçüncüsü vatanın içinde bulunduğu tehlikeleri ortaya koyup hal çareleri 

aramak, dördüncüsü ise Osmanlılık fikri çerçevesinde farklı milletlerin arasını bulmaktır.  

Hürriyet kavramına dair derli toplu açıklamalar ilk defa Münif Paşa’nın hukuk ile ilgili 

tartışmaları arasında yer alır. Ancak Münif Paşa’da bile efrâdını câmi ağyârını mâni bir tanımının 

bulunmaması, kavramın Tanzimat düşünürleri tarafından kendinden menkul bir anlam çerçevesiyle 

kabul edildiğini gösterir. İnsanı cisim, ruh ve akıl yönleriyle hayvandan ayıran Münif Paşa’ya göre -bu 

yönlerin gelişmesi için fiziksel ihtiyaçlar kadar gerekli olan- hürriyet, meşru ve aklen kabul edilebilir 

sınırlar içinde insanın dilediğini yapabilmesidir (Doğan, 1991, s. 1-101). Ali Suâvi, hürriyet anlamında 

kullandığı serbestî kavramını, insanın aklına gelen her şeyi söylemesi veya istediği her şeyi yapması 

şeklinde anlamanın yanlış olduğunu belirtir. Ali Suâvi’ye göre başıboşluk anlamındaki “serbâzlık”tan 

farklı olarak “serbestlik”, “başı bir şeye (kânuna) bağlı” demektir. 

“Istılâhta, bir memlekette hâkim olan zat hiçbir kimseye, her ne kadar ednâ ise de, zulm etmeyerek 

herkesi hukukta müsâvât üzre tutmak ve şeriat ve kânun mûcibince hakkı ihkâk edip, herhalde kânunu 

hakim yapmak ve kendisi icrâcı olmaktır. Demek oldu ki serbâz olmayan Frenklerin serbestlik 

dedikleri sıfat bir fena şey olmayıp, şeriat-ı İslâmiyyede ayn-ı adalet ve sırf insaftan ibarettir” (Suâvi, 

1988, s. 577). 

Nâmık Kemal “toplum içinde hürriyet” ile “toplum halinde hürriyet” arasında hem içerik hem 

de kavramsal uzanımları açısından bir ayrım yapmıştır ( Tanpınar, 2012, s. 420-1). Kişisel hürriyet, 

toplum içindeki bireylerin birbirilerine karşı haklarının korunmasını içerir ve bu da adalet ve eşitlik 

fikirlerini gerektirir. Doğal olarak bu iki fikrin icrası Nâmık Kemal için ancak meşveret usulü ve 

kuvvetler ayrımının garanti edeceği hukukun üstünlüğü ilkesi ile mümkündür. İstiklal kavramıyla 

anlatılan toplumsal hürriyet ise toplumdaki bütün bireylerin birlik olarak dış tehlikelere karşı vatanı 

korumalarını içerir. Tahmin edilebileceği gibi bu hürriyetin kavramsal uzantıları vatandaşlık ve ödev 

fikirlerdir. 

Mustafa Fâzıl Paşa’nın Fransız İhtilali’ne dair yorumlarına göre hürriyet, hem manevî olarak 

bir milletin ilkellikten medeniyete doğru hem de maddî olarak fakirlikten zenginliğe doğru ilerlemesinin 

ön şartıdır. Bu nedenle Osmanlı ülkesinde uzun zamandır vaat edilen ve yapıla gelen ıslahatların artık 

hukuk ve kamu görevleri alanında eşitlik şeklinde tecelli edecek olan bir nizâmât-ı serbestâne ile 

tamamlanması gerekmektedir (Mustafa Fazıl Paşa, 1993, s. 6). Hürriyet uğruna çaba harcamak 

gerektiğini ifade eden bir yazısında Yeni Osmanlılardan Mehmed Bey de ilerleme fikrini konuya dâhil 

etmektedir. Böyle bir çaba doğal hukukun gereği olduğundan dolayı ona karşı durmaksızın ilerlemenin 

kaynağı olan hürriyet için çalışmaya devam edilmediği takdirde medenî milletlerin arasında yaşama 

şansı kalmayacağını ifade etmektedir (Bilgegil, 1976, s. 125). 

Yukarıdaki tanıma ek olarak hürriyet açısından bir tarihsel dönemlendirme yapan Münif Paşa, 

Hukuk-ı Hürriyet’te hukukçuların yapmış olduğu üçlü ayrımı benimsemiştir (Münif Paşa, 1993, s. 184 
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vd.). Birincisi Romalılardan İstanbul’un fethine kadar olan kurûn-ı vusta hürriyeti dönemidir. Bu 

dönemde hürriyetten kastedilen Hobbes’un da belirttiği gibi devletin hürriyeti olup, bireysel hürriyetler 

henüz söz konusu değildir. Kişisel statü hukukunun ve hürriyetin hükümetler tarafından baskı altında 

tutulduğu ve hükümetin her şeyin üstünde tutulduğu bu dönem, İstanbul’un fethinden sonra Batılıların 

Doğu ilim ve eğitimiyle karşılaşması, Amerika’nın keşfi ve çeşitli bilimsel gelişmelerle sona ermiş 

ikinci bir dönem başlamıştır. Paşa’nın nîm hürriyet ile tavsif ettiği bu dönem, Rönesans’tan Fransız 

Devrimi’ne kadar felsefe, bilim ve teknikteki gelişmelerle birlikte devam etmiştir. Hala tedâvülde 

bulunan üçüncü dönemde ise bireyler ve toplumlar kişisel ve ulusal statüleriyle ilgili hürriyetleri 

hakkında daha geniş bir anlayışa sahip oldukları için kölelikten kurtulup seçimlerini mutluluk ve 

ilerlemeleri için kendi iradeleriyle sevk ve idare etmekte, fikir hürriyeti de aynı paralelde ilerlemektedir. 

Yani üçüncü dönem kabaca fikir hürriyeti çağıdır. Batı’nın özgül hikâyesinin sonucu olan bu 

dönemlendirmeye ek olarak tarihsel süreci hürriyetin inkişaf süreci olarak ele alan ve bu süreci 

toplumsal sınıflar açısından kısaca tasvir eden Münif Paşa’ya göre hürriyetin hala kâmilen ortaya çıktığı 

söylenemez (Müif Paşa, 1993, s. 185). 

Yeni Osmanlıların hürriyete dair fikirlerine topluca bakıldığında da bir dönemlendirme yapma 

imkânı ortaya çıkar. Asr-ı Saadet döneminde hürriyetlerin fikir ve uygulamada meşveret, şûrâ, ehl-i hal 

ve’l-akd ve biat gibi söylem araçlarıyla hâkim olduğu fikri, yeni Osmanlılar arasında genel kabul 

görmektedir. Emevi ve Abbasi döneminden itibaren sarsılan ve Moğol etkisiyle bozulan hürriyet düzeni, 

Osmanlı devletinde ihya edilmiş ve sürdürülmüştür. Ancak meclis-i şura-yı ümmet işlevini icra eden 

yeniçeri ocağının ortadan kaldırılmasının ardından bürokratik hâkimiyetin (özelde Tanzimat 

bürokrasisinin) tesisiyle adalet ve hürriyet düzeni bozulmuştur. Bu nedenle Avrupa’da farklı bir 

bağlamda gelişen ve esasen İslâm’da kökleri mevcut bulunan hürriyetler yeniden tesis edilmelidir. Bu 

çerçevede Yeni Osmanlılara göre hürriyet fikrinin dünya çapında yaygınlık kazanmaya başlaması da 

olumlu bir gelişmedir.  

“Cemâat-i insaniyye şu hakk-ı hürriyeti istihsâl için mütehallik oldukları istihkâkı bilemediler. Ve 

Roma ve Yunanistan gibi maarif cebriyle, dîde-i basîretleri açılan bazı akvâm dahi çok zamanlar 

hürriyetle yaşayamayıp, vaktinden evvel yetişmiş meyva gibi lezzet-i devamdan mütena’im 

olamadılar. Lâkin şimdiki asır, nev’i beşerin şebâbı vakti olduğundan, efkâr-ı hürriyet mecrasından 

tûğyân etmiş bir sel gibi cihanın her tarafına bir sûretle yayılmaktadır…” (Ziya Paşa, 1988a, s.75). 

Ziyâ Paşa’nın bu pasajı tarihin gayr-ı şahsî güçlerine siyasî gelişme ve iyileştirme gücü atfettiği 

şeklinde yorumlanmıştır (Mardin, 2012, s. 389) -ki bu da hürriyete ilişkin belirsizlikleri besleyen bir 

atıftır. Batı ve İslâm dünyasına dair bu iki tarihsel değerlendirmede hürriyet fikri açısından ilerlemeci 

bir anlayış hakimdir. Aynı anlayış, siyasî ve kültürel açıdan hürriyetin amacına dair yaklaşımları da 

belirlemektedir. 

Hürriyete kurucu ilke olma anlamında tarih metafiziği yaparak aşkın bir paye atfeden Münif 

Paşa’ya göre hürriyet iki amaç üzerine bina edilebilir (Münif Paşa, 1993, s. 186-7). Birincisi diğer 

insanların fayda ve zararını hesaba katmayan; askerlik, vergi ve itaat gibi toplumsal ve siyasî 

sorumlulukları kişiliği sınırlandıran unsurlar olduğu gerekçesiyle yok sayan bir kişisel çıkar üzerine bina 
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edilen menâfi-i zâtiyye hürriyetidir. İkincisi ise kişisel çıkarın sadece toplumsal ve siyasî bağlar, hak ve 

ödevler içinde anlamlı olabileceğini içeren; kişinin hürriyetten ancak eğitim ve idrak düzeyine göre 

istifade edilebileceğini düşünen; bu nedenle de eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine bağlı olan 

menâfi-i insâniyye hürriyetidir. Bu amaçların kişisel statü hukuku ve vatandaşlık ödevleriyle ilişkili 

olduğu tahmin edilebilir; dikkat edilmesi gereken nokta ise insanlık1 kavramının hürriyetle irtibatlı 

olarak gündeme gelmiş olmasıdır. Bu kavrama Tanzimat döneminden itibaren yaygınlaşan kemâlat-ı 

insaniye terkibinde de rastlamak mümkündür. Münif Paşa, hürriyet ile insan onuru ve kişiliği arasında 

bir irtibat kurarak, hürriyetin bu onur ve kişiliğin dışa vurumu olduğunu; tersine hürriyet yoksa insan 

onurunun ve kişi özerkliğinin dolayısıyla insan olma durumunun ortadan kalkacağını ve insanın bir alet 

derecesine ineceğini belirtir (Münif Paşa, 1993, s. 183). 

Yeni Osmanlıların hürriyetten bekledikleri şey ise özelde Tanzimat bürokrasinin “zalim” 

yönetiminin ortadan kaldırılması, genelde ise Osmanlı rejiminin “kânunların hâkimiyeti” anlamında 

adalete dayanan bir biçimde düzeltilmesiydi. Bu amaca mebni daha özel beklentileri ise kânunlar 

önünde eşitlik, kişisel hürriyet haklarının korunması ve yönetime sınırlı hakimiyetin verilmesi şeklinde 

gelişmiştir. Klasik dönemde siyaset düşüncesindeki merkezî kavramın adalet olduğunu, hürriyetin ise 

siyasî açıdan söz konusu edilmediğini veya en fazla devletin hürriyeti olarak anlaşıldığını görmüştük. 

Tanzimat düşünürlerinin ise bu tespitin aksine hürriyete ilişkin siyasî fikirlerini genellikle adalet, 

meşveret, biat, şura, ümmet, ehl-i hal ve’l-akd gibi klasik kavramlarla işlemekte ısrarcı görünmektedir.  

Hürriyet’in yayın hayatına girmesi dolayısıyla yazdığı makalede gazetenin amaçlarını da ortaya 

koyan Ziyâ Paşa, “Yeni Osmanlılar’ın istimâl ettikleri silâh-ı sıdk u hakkaniyeti ibrâz için bu âna kadar 

hizmet gösteren ve usûl-i meşveretin ve hürriyet-i siyâsiyyenin meşruiyeti mes’elesini mevzû’-ı bahs ve 

isbât eden yalnız Muhbir idi” demektedir (Ziya Paşa, 1988a, s. 77). Paşa idareye ilişkin fikirlerini 

Hatıra’da Rousseau’yu çok hatırlatan doğal hukukçu bir bağlamda ve müstakil makalelerinde 

açıklamıştır. Cumhuriyet idaresini gündeme alan Ziyâ Paşa bu idarede her türlü siyasî rütbenin esasen 

halka ait olduğunu belirtir ve şöyle devam eder: “İdare-i cumhûriyede nice milyon halk, birkaç şahs-ı 

menfaat-perestin hüküm ve keyfine esir olmayıp, bây ve gedâ herkes hukuk-ı hürriyetini muhafazada 

âzâdedir.” (Ziya Paşa, 1988b, s. 78). 

Organik bir devlet fikrinin (kişisel ve siyasî hürriyetleri sınırlandırması nedeniyle) Nâmık 

Kemal’in karşı çıktığı tüzel kişi haklarıyla donatılması kaçınılmazdır; bu nedenle Nâmık Kemal’de 

devlet ile hükümet arasında kesin bir ayrım bulunur (Bıçak, 2010, s. 156). Kemal’in, devleti kendisini 

oluşturan fertlerin toplamı olan bir manevî şahsiyet olarak görmesi, hem fikir hem de bu fikirlerin 

 
1 İnsanlık kavramı, bu mahiyette ilk defa Tanzimat’la birlikte gündeme gelmiştir. Hatta Ceride-i Havadis’te konu 

ile ilgili çıkan bir yazıda da henüz insanlık fikrini benimseyen çok az sayıda insan bulunduğu için insanlık 

ödevlerinin yerleşmesinin zaman alacağı belirtilmiştir (Mehmed Şerif, 1993, s. 245). Bu kavram somut olarak tekil 

kişilerden, kabile, kavim, cemaat veya halklardan ziyade soyut bir insan varlığına atıfta bulunacak şekilde 

kullanılır. İçeriği ise hümanist bir çerçevede bütün kişisel statüleri ve topluluklardan kaynaklanan bütün bağları 

aşarak gelmiş geçmiş bütün insanların hayır ve menfaati için çalışmak şeklinde belirlenmiştir (Mehmed Şerif, 

1993, s. 244). 
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kuruluş biçimi olarak –bazı açılardan onaylamasa da- Rousseau ile uyumludur. İlginç olan şudur ki, 

Nâmık Kemal siyasî görüşlerinde yalnızca ana fikirleri değil, bu fikirlerin eleştiri alabileceği olası 

boşluklara karşı geliştirdiği ara argümanları da “hazır bulmakta” ve fakat İslâmi siyaset terminolojisi ile 

yoğurmaktadır.1  

Hükümet konusunda hakimiyet temasının merkezî bir önemi bulunmaktadır. Ali Suâvi, halk 

hakimiyeti fikrini öneren Nâmık Kemal ile birlikte bu konuyu en çok önemseyen kişi olarak gözükür. 

“Alllah’tan gayrı bu sıfatla muttasıf yoktur. İşte bu mânâca insandan hiçbir ferd yoktur ki “sovernite”si 

olsun. Zira kimse ne idrâkinde ve ne iradesinde kendiliğinden değildir… İnsan ne akılca ve ne iradece 

ve ne de bunların semerâtı olan ef’alce diğer insanın tâbi’ ve mahkûmu değildir. İşte insanın ebnâ-yı 

cinsi insana göre “sovernite”si vardır. Yani fil-asl muhtar-ı kâmildir” (Suavi, 1869, s. 25).   

Yasaları aynı olan aile ve toplumun kuruluşunda hakimiyet insanların değil Fail-i Muhtar olan 

Allah’ındır. Hükümet ise ancak halkın onayını almak suretiyle meşruiyet kazanan ve yürütme organıdır, 

kuvveti değil. İdare şekilleri olarak monarşi, aristokrasi ve cumhuriyeti teknik olarak ayıran Ali Suâvi’ye 

göre “halkın sesi hakkın sesidir’ ilkesine riayet eden, iç ve dış güvenliği sağlayan ve bütün cemaatin 

yararını gözeten bir idare, şekli ne olursa olsun meşru kabul edilebilecek tek hükümettir, yani 

cumhuriyettir (Suavi, 1869, s. 80-1). İslâm düşüncesinde ve tarihindeki fikir ve uygulamaları muhtelif 

tartışmalarında parça parça konu edinen Suâvi’ye göre cumhuriyete geçmek için toplumsal koşulları 

müsait olmayan Osmanlı için uygulanması gereken yönetim meşrutî monarşi olup bunun için de usul-i 

meşveretin icra edilmesi yani bizzat şeriat olan kânun-ı esasînin yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

Bu tercihine uygun olarak Ziyâ Paşa’ya benzer şekilde padişahtan başlayarak ne kadar makam veya 

rütbe varsa hepsini hak ile değil ödev ile sorumlu tutar:  

“Evet bir padişah vardır, lâkin padişah emirdir, ecirdir, nâzırdır. Mâlik-i rikâbü’l-ümem değildir. 

Sultan değildir, hakim değildir, mes’ûldur, kudretli değil. Borçludur, inâyetli değil. Evet, vezir vardır, 

müşir vardır, lâkin vekâlet-i mutlaka yoktur. Vezir-i mutlaka yoktur, düstur-ı ekrem yoktur” (Çelik, 

1994, s. 551). 

Tüm bu fikirler Meşrutiyet dönemine kadar hürriyetin kendinden menkul bir keramet 

edinmesiyle sonuçlanacak, üstelik artık klasik kavramlara başvurmaksızın ifade edilebilecek bir 

meşruiyet temeli kazanacaktır.2 Tanzimat düşünürleri içinde bu tip konularda farklı eğilimler tespit 

etmek mümkün olmasına rağmen Mustafa Fâzıl Paşa’da da benzer anlayışın dinî motivasonu öteleyen 

bir biçimde “milletin ruhu” gibi ümmet fikrinden ziyade ulus fikrini anımsatan ifadelerle tekrar 

edildiğini görebiliriz. Mustafa Fâzıl Paşa’ya göre “babalarımızın” Şark Devleti’ni (Bizans) ortadan 

kaldırarak yerine muazzam bir devlet kurmaya muvaffak olmalarının nedeni yalnızca dinî gayret veya 

askerî cesaret değil, bunları birer sonuç olarak ortaya çıkaran millî ahlaklarıydı. Bu ahlakın esası olan 

yöneticiye itaat ise bizatihi yönetilenlerin ihtiyar ve rızası ile gerçekleştiğinden, yaratılıştan gelen 

 
1 “Evet şöyle birkaç sene içinde İstanbul’u Londra ve Rumeli’yi Fransa haline getirmek mümkün olmadığını biz 

de biliyoruz. Fakat madem ki Avrupa bu hâle topu (topu) iki asır içinde gelmiş ve madem ki esbâb-ı terakkice 

onlar mûcid olmuş, biz o vesâiti hazır bulacağız” (Nâmık Kemal, 2005, s. 219). 
2 “İslâm’ın temel prensibinin demokrasi ve hürriyet fikri olduğu bilinen bir şeydir. Nitekim Osmanlı devlet sistemi 

de bu prensibe uygundur. Osmanlıların bireysel hürriyetleri ve kânunlar önünde eşit olmaları da buradan 

kaynaklanır” (Midhat Paşa’dan akt., Kabakçı ve Adadağ, 2009, s. 11). 
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serbestî ve hürriyet esası üzerine bina edilmiş olup her birinin kalp ve aklının âzâdeliğine halel 

getirmemiştir (Mustafa Fazıl Paşa, 199, s. 2). Fâzıl Paşa’ya göre “nizâmât-ı serbestâne”, padişahın 

istiklal ve kudretini elinden alıp alet düzeyine indirgeyecek veya Müslüman halkın kıyafetlerinin bile 

zorla değiştirilmesine sebep olacak bir şey değil, tersine müstakil her bir kuvvetin fazlalık kısımlarının 

sınırlandırılması yoluyla padişahın aldanmaz ve fenalık etmez bir hale gelmesini engelleyen bir şeydir. 

“Nizâmât-ı serbestâne”, milletin üzerinden zorbalığın kalkmasını, mal ve mülkleri gibi dinlerinin de 

korunmasını; hazırlayacağı güvenlik ortamı nedeniyle kişisel hürriyete kefil olacağını; Avrupa ile olan 

ilişkilerin ıslah edilmesini ve devletin iç işlerine karışmalarının önüne geçilmesini; devlet bünyesindeki 

yabancı memurların “usûl-ı medeniyet ü insâniyeye” girmemiz için ifrat derecesine vardırdıkları 

tepkilerin giderilmesini sağlar (Mustafa Fazıl Paşa, 199, s. 7). 

Buraya kadar betimlenmeye çalışılan stratejinin dışında Tanzimat döneminde Ahmed Cevdet 

Paşa istisnai bir isim olarak öne çıkar. Hükümet meselesinde büyük ölçüde klasik fikirleri takip eden 

Cevdet Paşa’ya1 göre hükümetin, dolayısıyla merkezi hükümet anlamında kullandığı devletin kaynağı 

insanların “medeniyyun bi’t-tab” olmalarıdır. Ancak kendi aralarında bir düzen tesis edip bunu 

sürdüremeyecekleri için “herkes özel ve genel haklarını hükümet eline verip, onun otorite, yardım ve 

davranışına razı olarak insanca değerlerle, olgunluk ve erginliği ele geçirmek fırsatını kazanırlar” 

(Ahmed Cevdet Paşa, 1972, s. 25). Şu halde Ahmed Cevdet Paşa için merkezî hükümetin (devlet) amacı, 

ihkak-ı hukuk, yani yasa ve hakların ikamesi yoluyla hem kendisinin hem de tebaanın bekasını garanti 

eden nizâmı sağlamaktır. Bu açıdan Cevdet Paşa’nın siyasî düşüncesinde devlet karşısında özerk bir 

konumda bulunan ve bu konumuna dayanarak devletin karşısına dikilen hür vatandaşlara yer yoktur 

(Nuemann, 1999, s. 233-4).  

Cevdet Paşa, toplumsal düzeni korumak üzere kurulan hükümetleri diğer Tanzimat 

düşünürlerinden farklı bir şekilde ele almak üzere öncelikle başlıca iki gruba ayırmaktadır (Ahmed 

Cevdet Paşa, 1972, s. 27). Hilafet ve saltanatı bünyesinde toplamış olması nedeniyle en ideal biçim olan 

İslâmî hükümet, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanarak iktidarın bütünlüklü olarak uygulandığı bir 

sistemdir. Marquis de Moustier’in ulemayı kastederek İslâm’da celrgé (ruhban sınıf) olduğuna dair 

kanaat içeren sorusuna verdiği cevapta Paşa, “Clergé'nin tevâif-i îseviyye haklarında icrâ etdikleri 

hükûmet-i rûhâniyye gibi sıkı mu'amelelere mîllet-i islâmiyye tehammül edemez” şeklinde bir ifade 

kullanmıştır (Ahmed Cevdet Paşa, 1980, s. 107). Yeni Osmanlılar gibi Cevdet Paşa’ya göre de İslâm 

tarihinde Abbasilerle birlikte yönetimde ortaya çıkan dinî ve dünyevî ayrımıyla bozulmuş olan hükümet 

şekli, Osmanlı devletinde ıslah edilmiştir (Ahmed Cevdet Paşa, 1972, s. 29). Diğer hükümet biçimleri 

ise Hıristiyan dünyada “hükûmet-i ruhaniye/diniye” veya “hükûmet-i cismaniye/maddîye” şeklinde 

karşılaştığımız bütün hükümet türlerini kapsamaktadır. Bunlar Papa veya Patrik’in yönetiminde olan 

 
1 Tanpınar’a göre, Tanzimat ikiliğini bütün unsurlarıyla hayatının her alanında karşı karşıya bulan Cevdet Paşa’nın 

kariyeri, klasik sistemi temsil eden son yapılara karşı yeni olanların ortaya çıkarılması şeklinde gelişmiştir: ilk 

Adliye nazırı, ilk Darülmuallimin müdürü, ilk Hukuk mektebinin açıcısı ve hukuk alanında Ceza, Ticaret ve Arazi 

kânunlarının ve Mecelle’nin hazırlayıcısıdır (Tanpınar, 2012, s. 172–3). 
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hükümetler ile mutlakıyet, meşrutiyet, aristokrasi ve cumhuriyet şeklindeki hükümetlerdir. Cevdet 

Paşa’ya göre gerek ruhanî gerekse maddî hükümet türleri türlü kötülüklerin kaynağıdır, ancak 

Fransa’daki cumhuriyetin mazarratları hepsinden fazladır. Paşa’nın hürriyet ve eşitlik fikirleriyle 

nitelendirdiği cumhuriyet idaresini topun ucuna yerleştirmesi sebepsiz değildir. Dönemindeki siyasî 

tartışmalarda İngiliz parlamenter rejimi Nâmık Kemal, Ziyâ Paşa ve Ali Suâvi gibi sayılı düşünürler 

tarafından ideal olarak resmedilmesine rağmen Osmanlı için uygun olanın Fransız cumhuriyet modeli 

olduğu ve bunun için de meşveret usulüne geçilmesi gerektiği fikirleri yoğun bir yer tutuyordu. 

Dolayısıyla Cevdet Paşa için teorik olarak benimsediği Osmanlı klasik sistemi ve fiilen tahkim etmeye 

giriştiği Tanzimat düzeni karşısında en yakın tehdit cumhuriyet idaresiydi. 

Sonuç 

Yenileşme, toplumsalın doğası bakımından analiz edilmeksizin normatif yargıya konu 

edinildiğinde, süreç içindeki fikir ve uygulamaların failleri de doğal olarak benzeri bir yargılamaya tabi 

tutulacaktır. Doğası gereği çeşitli ölçeklerde devinim halinde bulunan toplumsal yaşamın bir olgusu 

olarak yenileşme; bizatihi değil, ancak mahiyeti bakımından normatif yargılamaya tabi tutulabilir. Fakat 

yenileşmenin mahiyeti, yani makro ölçek varsayımı altında toplumun bir tipten başka bir tipe dönüşümü 

bakımından normatif yargıya konu edinilebilmesinin ön koşulu yenileşmeyi önceleyen bir 

toplumsallıktır. Yenileşme, esas itibarıyla düşünce ve eylem olanaklarının sınırını ifade eden “toplumsal 

tahayyül”ün dönüşümüdür, aksi durumda kurumsal değişimler en iyi ihtimalle morfolojik yapıdaki 

değişimlerle ilgili açıklanabilir. Toplumsal tahayyülün bu bakımdan özgül tarihsel ve toplumsal 

koşullara işaret ettiği, dolayısıyla felsefeyi şart koşan bir metodolojik belirlenimle ve fakat tarih ya da 

toplum üstü özcü bir kavrayışa sahip olmayan bir analiz gerektirdiği açıktır. Bu tespitin konumuz 

açısından nihai olarak ifade ettiği şey nedir? 

Birincisi, çağdaş Türk düşüncesinde yenileşme, makalede betimlenen çeşitli stratejik 

konumlanmalar dolayımıyla ortaya çıkmış bir olgudur ve bu haliyle vakıaya en uygun bir biçimde ele 

alınabilmesinin ön koşulu, ilgili metodolojik sorunların mümkün olduğu ölçüde giderilmesidir. İkincisi, 

hürriyet fikri örneğinde ele aldığımız yenileşmenin normatif yargıya konu olabilmesinin, dolayısıyla 

ilgili aktörlerin övgü-yergi karşıtlığı içinde değerlendirilebilmesinin imkânı toplumsal tahayyülün 

dikkate alınmasıdır. Bu tespitin iki yönü bulunur. İlki konunun geçtiğimiz iki yüzyılda, aslında 

yenileşme sürecinde inşa edilen siyasal karşıtlıklar üzerinden ele alınmasının yanlışlığıyla ilgilidir. 

Diğeri ise -ilkinin de zeminini kurmuş olan- yenileşme sürecinin geçmişteki deneyimlerden farklı bir 

karakteri bulunuyor olmasıdır. Çatışma ve intibak paradigmaları -aralarındaki keskin farklara ve 

ikincisinin düşünürlerimizin failliğini teslim etmek bakımından daha müspet bir yaklaşım ortaya 

koymuş olmasına rağmen- toplumsal tahayyülü dikkate almadığı ölçüde bu karakteri gözden kaçırmaya 

eğilimlidir. Nedir bu karakter?  

Türk-İslam düşünce tarihinde, on sekizinci yüzyıl sonu itibarıyla başlayan yenileşme süreci, ait 

olduğu düşünce geleneğinde yenileşme stratejilerini “öteki” üzerinden kurgulayan ve bireysel bir hadise 

olmaktan çıkarak büsbütün toplumsal tahayyülü dönüştürecek bir olgu haline gelen ilk gelişmedir. Sorun 
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burada tarihsel koşullar nedeniyle iki katlı bir görünüm almaktadır. Zira burada sözü edilen “öteki”, yani 

Batı, esas itibarıyla bir “birlik” olmaktan uzak olduğu halde, on ikinci yüzyıldan itibaren toplumsal 

kimlik krizini Türk-İslam dünyası şahsında “Doğu”nun “öteki” olarak belirlenmesi üzerinden aşmıştır. 

Dolayısıyla yenileşme stratejilerini “Batı” üzerinden kurgulamak, aynı zamanda Avrupa-merkezci 

“Doğu” kavrayışını verili kabul etmek demektir. Makalede sözü geçen stratejilerin de İslam tarihiyle 

farklı kaygılarla kavga halinde olmaları ve olumlu bir gelişme olarak oryantalist tezler karşısında 

geliştirdikleri savunma biçimlerinin niyetlerinin aksi sonuçlara gebe olması da bunu doğrulamaktadır. 

Metodoloji sorunu doğası gereği felsefi bir karaktere sahiptir ve araştırma öncesinde tahkim edilmiş 

olması gerekir; fakat toplum ve düşünce tarihi araştırmalarının kendisi felsefi değil, tarihsel bir karaktere 

sahip olmak durumundadır. Böyle bir çerçeve düşünce tarihimizdeki olanakların keşfedilmesi 

bakımından gereklidir. 
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TÜRKLERDE GÖNÜL KAVRAMINA FELSEFİ BAKIŞ 

Sema ÖNAL1 

Özet 

Türklerde gönül kavramı çok derin anlamlar yüklüdür ve tarihsel ve kültürel bağlamda birçok anlam 

içermiştir. Kültürümüzün özünde düşüncelerin şiirle ifade edildiğine tanık oluyoruz. Bu durumda 

kültürümüzde felsefi ve şiirsel bağlantıda gerçek varlık, doğru bilgi ve yüce değer temelini insanın 

gönlünde bulmuştur hatta bunları gönül varlığa getirmiştir. Gönül, insandır, insanlıktır. İnsanı insan 

yapan öz onun canıdır, ruhudur. Ruh ve can bu iki ilke hem hayat ilkesidir hem de yüce değerlerin 

yeridir. Canın özü gönüldür, gönülün özü ise sevgidir. Gönül, insan ve insanlık olunca hem demokratik 

zihniyete hem de evrensel bir humanizmaya temel verecek genişliğe ulaşır nitelikte anlam kazanmıştır. 

Gönülün anlamlarına Tanrı anlamını da eklersek gönülün taclanmış olduğu noktaya ulaşmış oluruz. Bu 

nokta, Sumerlilerin “Tanrı meskeni olarak telakki ettiği dildeki birliğin gönüllerde birlik oluşturacağına 

inandıkları noktadır. Yine bu nokta beden ile özün eritilip dilin ve gönülün eşleştirildiği başka deyimle 

en samimi haliyle aracısız ve yalansız ve dolayımsız olarak Tanrı ile bütünleşildiği noktadır. Tanrı, 

yarlıgar, gözetir, kut verir, insanlara acımak da bir kin işi değil gönül işidir. İnsan gönlü, anlayış kavrayış 

düşünce akıl anlamlarına geldiği gibi istek ve duyguların da yeridir. İman manası da vardır. Bütün 

bunlar biraya getirildiğinde onun ruh ve tin olduğu anlaşılır. İnsan yaşarken gönül denen köke sarılırsa 

gönlünün tanrılığa aday olduğunu kabul ederse kurtulur. İşte bu kurtuluş cesaret ister ve bir erklik işidir. 

Bu erkliği yaşayanlar gönül erleridir.  

Anahtar Kelimeler: Gönül kavramı, Türk kültürü, Gönül felsefesi. 

 

PHILOSOPHICAL VIEW OF THE CONCEPT OF ‘GÖNÜL’ 

Abstract: 

Concept of heart is loaded with very deep meanings in Turkish and has many meanings in historical and 

cultural context. At the core of our culture, we witness that thoughts are expressed in poetry. In this 

case, in our culture, the true existence, the right information and the supreme value in the philosophical 

and poetic connection in our culture have found the heart of human beings and even brought them to 

the heart. The true being, the right knowledge, finds the basis of the supreme value in the heart of man 

and brings them to the heart. Gönül (Heart) is human and humanity. The essence that makes man human 

is his soul, his spirit. Spirit and soul are both principles of life and a place of supreme values. The 

essence of life is “gönül”(heart), and the essence of “gönül”( heart) is love. When the gönül (heart) 

becomes human and humanity, it reaches the breadth that will give both democratic mentality and 

universal humanism. If we add the meaning of God to the meaning of the heart, we have reached the 

point where the heart has been crowned. This is the point in which the Sumerians believe that the unity 

in the language he considers as the abode of God will form unity in the hearts. Again, this point is the 

point where the meat and the essence are melted and the tongue and the heart are matched, in other 

words, the abolitionist is removed and integrated with God. God watches, blesses. The understanding 

of human heart comes from the meaning of thought and reason, as well as the place of desire and 

emotions. There is also the meaning of faith. When all this is brought to beer, it is understood that it is 

spirit and spirit. If a person embraces the root of the heart while he is alive, he accepts that he is a 

candidate for godhood. Human heart comes from the meaning of tthe understanding, thought and reason, 

as well as the place of desire and emotions. There is also the meaning of faith. When all this is brought 

to beer, it is understood that it is spirit and soul. If a person embraces the root of the heart while he is 

alive, he accepts that he is a candidate for godhood. This salvation takes courage and power. Those who 

lives this power are their hearts. 

Key words: the concept of Gönül, Culture of Turk, Philosophia of “gönül”. 

 

Giriş 

Gönül kavramı Türk kültürünü en iyi yansıtan kavramlardan biridir. Düşünce tarihimizde 

kültürün yerine irfan kelimesinin önerildiğini görmekteyiz. Bu önerilerden biri de Cemil Meriç’e aittir. 

“İrfan ona göre insanoğlunun has bahçesidir. Bu has bahçede kinler susar duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar 

sona erer. İrfan kendini tanımakla başlar, kendini tanımak önyargıların köleliğinden kurtulmaktır. İrfan, 

 
1 Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Yahşihan, Kırıkkale, semaonal06@hotmail.com. 
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düşüncenin bütün boyutlarını kucaklar. İrfan insanı insan yapan ilim, iman, edep gibi vasıfların 

bütünüdür (Meriç;1992;99)  

Bu irfan bahçesi, tam da değerler alanıdır. Ozanlarımız, toplumumuzun manevi değerlerini en 

güzel ve şiirsel şekilde dile getirmiş, gönülden gönüle söylemişlerdir. Gönül kavramı kültürümüzün 

neredeyse en yüce değere sahip kavramıdır.   

Toplumumuzun insanlarının yaşantı halleri gönülde yansımış, dile dökülmüş, bazen bir türkü 

olmuş, bazen ağıt, bazen destan, bazen de iman. Gönülde ve gönülden yaşadıklarımız, subjektif ve bir 

bakıma mistik bir tecrübedir. İster dini, ister güncel olsun hayatı tadarak hisederek bilmedir, zevk de 

vardır içinde, acı da. Gönül, tüm duyguların yeridir. Sevgi, güzellik, murat, ayrılık, gurbet ve ölüm gibi 

temalar gönülde karşılığını bulur.  Doğruluk, dürüstlük, sevgi ve sadakat gibi insanın yeryüzüne 

getirdiği sıcaklık ve iyiliği öne çıkaran olumlu değerlere güçlü göndermeler, gönül türkülerinde ortaya 

çıkar.  Hayat hakkında akılsal ve nesnel değil, duygusal bir anlamlandırma söz konusudur. Gönül bir 

dışsal yaptırıma tâbi değildir, inanç ve sevgi onun yaptırımının tek kuralıdır. Gönül, Tanrı’nın kudret ve 

güzelliğinin teceli ettiği yerdir. Tanrı’nın kendi ruhundan üflediği yer tam da gönüldür. Yunus Emre’nin 

“bir ben vardır benden içeri”sözüyle işaret ettiği yer de gönüldür. İnsanın değerini ve özünü belirleyen, 

benlik örtülerinin altında saklı kalmış asıl beni özü temsil eden de gönüldür. Arı, duru, temiz kalandır. 

Kâmil insan olmak Tanrı’ya bağlılığa gönüllü olmakla mümkündür. Gönül, ruhu hasret, sıkıntı, 

mutsuzluk kaynağı olmaktan çıkaran, sevgi, sabır, teslimiyet çoşkusuna yöneltendir. Asıla, yani ilahi 

öze bağlayan köprüdür. Hakikat, hayret ve hayranlık kaynaklı arayış merkezidir. Nietzche’nin üstün 

insanı da buradan çıkacaktır. Çünkü gönül, değer yaratma yeridir. 

Tanrı, insanların gönlünde tecelli etmiştir. Gönül, insana samimi bir sıcaklık veren vefa, iyilik, 

sadakat, neşe, birlik, kardeşlik, doğruluk, dürüstlük, güven, huzur yeridir.  Gönülde herşey karşılıksız 

sevgiye dayanır. Bu nedenle tanrısaldır, kutsaldır. Tanrı işte bu yüzden yere göğe değil insanın gönlüne 

sığmıştır.     

Türkülerimizin temel kavramı olan Gönül, ya Tanrıya ya sevgiliye ya vatana ya dosta ya kavim 

kardeşe bağlıdır. O varoluşunu böyle ortaya koyarken aynı zamanda bunu bir değerle birlikte 

yapmaktadır. Çünkü onun mahiyeti bir değerle birlikte varolmaktır. Gönül dile gelirken genellikle 

sorumluluğunun ve sınırlarının bilincindedir. Kendi özüne yabancılaşmaksızın hem kendini 

gerçekleştirebilir hem de aşkınlığa ulaşabilir. Yani, gönül gönülden, ta derinden birşeylere bağlıdır. Bu 

bağlanma değer alanının temel şartıdır.  Yani gönülün daima bir muhatabı vardır. Bazen bu muhatab 

dostluk, sadakat, aşk, vefa hisleriyle dolu olduğu başka benlerdir; bazen de bu muhatap “gönül gel 

seninle muhabbet edelim” dizesinde olduğu gibi kendisidir. 

Eğer muhatabı ve bağlanma edimi olmasaydı, gönül kendini ortaya koyamaz, tezahür edemez, 

kendinden çıkıp kendini aşamazdı. Gönül, bize insanın mahiyeti itibariyle temiz ve masum olduğunu 

gösterir. Bu masumiyet, gönülün özüdür. Evrensel hümanizmaya ve metafizik yükselişe kadar giden bu 

varoluş hali, kendince, kendi aynasında hayatı yeniden yorumlamaktır. Yaşanan bilgelikte, tasavufun 

sunduğu gönül, yaradılmışa saygı ve inancın sarsılmaz kararlılığı ile iyiyi, güzeli ve doğruyu arayan bu 
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noktada kendi anlamlı sınırını fark eden, hakkın ve hakikatin yanında olan bir edeb anlayışı sunar. O 

halde, gönül kavramı ile ahlaka ilişkin bir felsefe içinde bulunuyoruz. Halk hikmetinde, ahilik ve 

tasavvuf müesseselerinde önemli yeri olan edep, bilinç, vicdan, ahlaki iyi norm, ödev, heyecan, haz, 

çoşku, kul hakkı, bireysel ve toplumsal yarar v.s gibi değerlerle, gönül kötü olmayan insan fıtratı fikri 

üzerine yükselmektedir. 

Gönül, insandır, insanlıktır. İnsanı insan yapan öz, onun canıdır, ruhudur. Ruh ve can bu iki ilke 

hem hayat ilkesidir hem de yüce değerlerin yeridir. Canın özü gönüldür, gönülün özü ise sevgidir. 

Gönül, insan ve insanlık olunca hem ta en temelde demokratik zihniyete hem de evrensel humanizmaya 

varacak genişliğe ulaşır. 

Gönül “Tanrı meskeni olarak gerçek varlık, doğru bilgi ve yüce değeri simgeler. Hatta bunları 

gönül varlığa getirmiştir.  Yere göğe sığmayan tanrının kulunun gönlüne sığdığını hatırlayacak olursak 

gönülün taclanmış olduğu noktaya ulaşmış oluruz. Bu nokta gönüllerde birlik oluşturacağına inanılan 

noktadır. Yine bu nokta beden ile özün eritilip, dilin ve gönülün eşleştirildiği başka deyimle en samimi 

haliyle aracısız, yalansız ve dolayımsız olarak Tanrı ile bütünleşildiği noktadır. Tanrı, yarlıgar, gözetir, 

kut verir İnsanlara acımak, merhamet etmek de bir kibir işi değil gönül işidir.  

İnsan gönlü,  anlayış, kavrayış, düşünce ve akıl anlamlarına da gelir. İman manası da vardır. 

Bütün bunlar biraya getirildiğinde onun ruh veya tin olduğu da ortaya çıkar. İnsan yaşarken gönül denen 

köke sarılırsa, gönlünün tanrılığa aday olduğunu kabul ederse kurtulur. İşte bu kurtuluş cesaret, bilgelik, 

ölçülük, adalet ister ve bir erklik işidir. Bu erkliği yaşayanlar da  gönül erleridir. Bu erkliği yaşamak 

gönlü dolduran bir aşktır (Türker, Küyel,2016;938) 

Yunus’un sözü  

Doğrudur özü  

Kan ağşar gözü  

Aşkın elinden 

İnsan, ilim ve marifet için yaradılmıştır.  İlim ve marifet de insanın gönlünde tecelli eder. Şu 

şiirinde herşeyi özetler Yunus: 

İlim ilim bilmektir, 

İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsin  

Ya nice okumaktır. 

Okumaktan murad ne  

Kişi hakkın bilmektir.  

Sen okudun bilmezsin 

Ha bir kuru emektir. 

Okudum bildim deme,  

Çok taat kıldım deme.  

Eğer hakkı bilmezsen 
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Bu kuru laf etmektir. 

Dört kitabın manası 

Bellidir bir elifte 

Sen elifi bilmezsin 

Bu nice okumaktır. 

Yunus emre der hoca  

Gerekse var bin hacca  

Hepisinden iyice bir GÖNÜLe girmektir. (Yunus Emre, 295)  

“İlim saysinde kurtuluş, sadece kötülüklerden kaçmakla elde edilebilir. Kötülüğün dalları çoktur 

ama biz onları hırs, (tamah), öfke (gazap) ve cehalete indirgeyebiliriz. Eğer kökler kesilirse dallar da 

kurur. Hırs ve öfke insanın en büyük düşmanları olarak yeme içmenin lezzeti, intikam almanın hazzı ile 

insanları aldatır. Bunlar gönüle hakim olduğunda insanı elem ve günaha sevkeder. Dolayısıyla, insanı 

vahşi hayvanlar veya yırtıcı kuşlar hatta şeytan ve iblisin seviyesine düşürür. Pir Sultan Abdal’ın şu 

sözleri bu durumu yansıtmaktadır. 

Gümanlı gönülde nur mu eğlenir,     

Cennet haricinde hur mu eğlenir, 

Arısız kovanda bal mı eğlenir, 

Arı olan gelir bala çevrilir (Pir sultan Abdal,1995,87). 

Şahsiyet sahibi biri aklını doğru yolda kullandığında, gönlünü arı duru temiz kıldığında 

meleklerin en üst seviyesine yükselir. Hırs ve öfkeyi yener, dünyevi eylemlerden uzak durması 

gerektiğin anlar. 

İnsan herhangi bir şeyi sürekli tefekkür ederse o şey onun gönlüne yerleşir ve farkında olmasa 

da o düşünce onu amacına ulaştırır. Nitekim ölüm anı bizim sevdiğimize kavuşma anıdır. Ruh sevdiği 

ile birleşir ve ona dönüşür. “ Sokrat yaklaşan ölümü ciddiye almayarak ve Tanrısına gidişine sevinerek 

şöyle demiştir: Benim derecem size bir kuğunun derecesinden daha aşağı görünmesin” (Platon Phaedeo 

84-85b, s.43). O dönemin insanları kuğuyu Apollo’nun yani güneş tanrısının kuşu olarak görürler ve 

bundan dolayı gaybı bildiğini iddia ederlerdi. Ayrıca bu kuş ölümünün geldiğini hissettiğinde 

efendisinin huzuruna gidiyor olmanın sevinciyle çığlık atıp şarkı söylermiş. Burada Sokrates’in demek 

istediği şudur: Benim Tanrı’ya kavuşuyor olmamdan doğan bu sevincim, bu kuşun sevinciden daha az 

değildir.  

“Sufilere baktığımızda da onların cenneti özel bir kazanım olarak görmediklerine sadece hakka 

kavuşmanın özleminden hoşnut olduklarına şahit oluruz.  Çünkü onlara göre gönül başka şeyden değil 

sadece haktan hoşnut kalır. Cennet nimetlerini arzulamak kişiyi mutlak iyilikten uzaklaştırır, böylece 

fani olan baki olanın önüne geçer”  

Bir başka nokta da şudur: Tasavvufi tefekkür aslında gönülü (burada nefs, ego anlamında ) yok 

etme endişesi taşımaz fakat onun bizi bencillik, egoizm, ben merkezcilik ile amansız mücadeleye sevk 

ederek hakiki Bene doğru yol aldırmasına vurgu yapar.  Demek ki önemli olan beni var kılan hayat 
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kaynağında yakalayabilmektir. Eğer onu gönlü (nefsi) redddersek Allahın bize emanet etmiş olduğu canı 

da bir manada reddetmiş oluruz. Aksi takdirde biz bu dünyaya neden geldiğimizi fark etmeden çıkar 

gideriz. Allahın bize yeryüzünde verdiği bir görev var ki o da insan olmak, değerler çerçevesinde kendi 

yaşayışımızı bu dünyada gerçekleştirmek.. Egoizmin içinde kaybolmadan ahlaki bilinçle kendimiz 

üzerinde devamlı bir denetimde ve yargıda bulunmak.  Bu gerilimi yaşamak durumundayız. İnsan 

olmanın gereği budur. O halde nefsin (gönülün)  dünya içindeki konumu yabana atılacak bir konum 

değildir. Onunla barışılması, bütünleşilmesi ve onun terbiye edilmesi, edeblendirilmesi gerekir 

(Gürsoy,2008;19). 

Gönül gel seninle muhabbet edelim,  

Araya kimseyi alma sevdiğim 

Ya benim kimim var kime yalvarayım 

Kaldır kalbindeki karayı gönül  

Dünya için gül benzini soldurma 

Halden  bilmeyene halin bildirme 

Tabib olmayan yaran sardırma  

Azdırısn bir gün yarayı gönül . 

Solmazsa bu dünyada güzeller solmaz  

Bu dünya fanidir kimseye kalmaz  

Yalan dolan ile  sofuluk olmaz  

Mümin olan bekler far bera yı gönül 

Bu türkümüzdeki gibi gönülü iyi bir arkadaş haline getirmek gerekir. Gönül bu şiirde de 

görüldüğü gibi kendisiyle ve Tanrısıyla dertleşir, ona kendinden ayrı bir varlıkmış gibi davranır, zaman 

zaman kendini onaylar, kınar, kendini terbiye etmeye çalışır. Gönülü büsbütün ortadan kaldırmak çare 

değildir. Aksi takdirde dünya içinde diğer insanlarla iletişim halinde ve Allah’a yönelen varlık olarak 

kendimizi algılayamazdık.  

Kısaca, gerek halk kültürümüzde gerek tasavufta nefsin dünya ile oluşturacağı ahenk fikri 

üzerinde önemle durulduğuna tanık oluyoruz. Buna Fatih- Akşemsedin ilişkisini Hacıbayramı vs 

Somunca baba gibi nicelerini örnek verebileceğimiz gibi Ahi birliklerini (fütüvvetnameler) de örnek 

verebiliriz (Gürsoy2008, 121). Ahilere göre iktisadi hayat aynı zamanda ahlaki hayattır. Ahiliğin 

yetişme tarzı herşeyden önce edeb kazandırır, hayata toplumsallığa, iktisadi hayata bu prensiplerden 

hareketle bakar.  

Türk kültüründe gönül birliği üzerine dayalı güvenilir bir ortam, ideal devlet oluşturma 

telakkisinin de temelinde yer alır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’yı başkent yapmasındaki etken, 

belki de oranın eski bir ahi şehri olmasındandır. (Anadol,1991). Romanın temelinde nasıl Stoa ahlaki 

varsa Osmanlının ve Türk toplumunun temelinde de tasavvuf ahlaki ve ahilik yapılanması vardır 

diyebiliriz (Gürsoy,2008;122). 
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TÜRKLER VE BİLİM 

Serdar SAYGILI1 

Özet 

İnsanoğlu, dünyada var olduğu günden günümüze kadar geçen milyonlarca yıllık zaman diliminde her 

daim yaşadığı doğal dünyayı ve kendini algılama, anlama ve açıklama faaliyetinde olmuştur. Bu 

faaliyetler çerçevesinde birçok bilgi birikimi oluşturmuştur. Bu bilgi birikimi çerçevesinde alternatif 

bakış açıları meydana getirmiştir. İnsanoğlunun elde ettiği en önemli bilgi türlerinden birisi bilimsel 

bilgidir. Bilimsel bilgi, insanın yaşadığı evrende cevap aradığı soruların birçoğuna tatmin edici cevaplar 

sunmuştur. Böylece bilimsel bilgi, hemen hemen her ulusun yapmış olduğu katkılarla güç kazanan 

önemli bir bilgi türüne dönüşmüştür. Türkler, insanlık tarihinde bilimsel bilgiyi etkin bir biçimde 

kullanan kadim toplumlardan birisidir. Türkler’in bilimsel faaliyetlerini İslam Öncesi Dönem ve İslam 

Sonrası Dönem olarak iki temel kategoride değerlendirmek mümkündür. İslam öncesi dönemde Türkler, 

başta Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar olmak üzere birçok devlet kurmuştur. Bu devletler kurumsal 

sistemleri, toplumsal yaşamları, savaş sanatları ve doğal çevreye uyumları gibi hususlarda bilimsel 

bilgiyi etkin bir biçimde kullanmıştır. Türkler, İslamiyet’i kabullerinden sonrada başta Karahanlılar, 

Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere birçok devlet inşa 

etmiştir. Bu devletlerin kuruluş süreçlerinde ve toplumsal yaşamlarında bilimsel bilgiden en üst düzeyde 

istifade edilmiştir. Bu bakımdan Türkler, insanlık medeniyetine bilimsel bilginin sağlamış olduğu güçle 

kalıcı eseler bırakmıştır. Dolayısıyla Türkler, insanlık medeniyetine bilimlerin her alanında önemli 

katkılar sunmuştur. Bilimsel bilginin sağlamış olduğu gücü etkin bir biçimde kullanarak büyük uluslar 

ve uygarlıklar meydana getirmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilim, Türkler, Türk Medeniyeti 

 

TURKS AND SCIENCE 

Abstract 
Human has been engaged in the perception, understanding and explanation of the real world and self in 

which it has been living for millions of years since its existence in the world. It has created a lot of 

information within the framework of these activities. It has created alternative perspectives within the 

framework of this knowledge. Scientific knowledge is one of the most important types of information 

that human beings obtain. Scientific knowledge has provided satisfactory answers to many of the 

questions people seek answers in the universe in which they live. So, scientific knowledge has become 

an important type of knowledge that is strengthened by the contributions of almost every nation. The 

Turks are one of the oldest societies in the history of humanity that use scientific knowledge effectively. 

It is possible to evaluate the scientific activities of Turks in two main categories as pre-Islamic and post-

Islamic periods. In the pre-Islamic period, Turks established many states, especially Huns, Gokturks 

and Uighurs. These states have effectively used scientific knowledge on institutional systems, social 

lives, war arts and their adaptation to the natural environment. After the adoption of Islam, the Turks 

built many states such as Karahanlılar, Great Seljuks, Anatolian Seljuks and Ottoman Empire. The 

scientific activities in the establishment process and social lives of these states have been utilized at the 

highest level. In this regard, the Turks, human civilization with the power of scientific knowledge has 

left lasting works. Turks have made important contributions to human civilization in every field of 

science. The Turks have created great nations and civilizations by effectively using the power provided 

by scientific knowledge. 

Keywords: Knowledge, Science, Turks, Turkish Civilization. 

 

 

“Bizim milletimiz derin bir geçmişe sahiptir. Bu düşünce bizi elbette 

altı, yedi asırlık Osmanlı Türklüğünden Selçuk Türklerine ve ondan 

evvel bu devirlerin her birine eşit olan büyük Türk devletine 

kavuşturur” (Yazıcı 2011a: 7). 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık ABD., 
serdarsaygili@erciyes.edu.tr. 
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Giriş 

İnsan, dünyada var olduğun günden günümüze kadar geçen on binlerce yıllık zaman dilimi 

içerisinde her daim bir algılama, açıklama ve anlama etkinliği sürecinde olmuştur. İnsan, bu süreç 

içerisinde başta yaşadığı coğrafyayı, dünyayı ve evreni anlama ve açıklama faaliyetine girişmiştir. Bu 

faaliyet içerisinde öncelikle doğal varlık dünyasının nispi bir çözümlemesini yaparak önemli bilgi 

birikimi meydana getirmiştir. Doğal varlık dünyasına yönelik olarak başlangıçta amatör bir etkinlik 

olarak gerçekleştirdiği faaliyetler zaman içerisinde daha sistemli bir çalışmaya dönüşmüştür. Bu sistemi 

çalışma faaliyetleri insanlık tarihi içerisinde farklı medeniyetlerin katkısı ile çeşitli bilimlerin ve 

disiplinlerin oryaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Temel bilimler, sosyal bilimler ve formel bilimler 

vasıtasıyla elde edilen bilgiler yeni soruşturma alanlarının oluşmasıyla insanın açıklama ve anlama 

merakını sürekli bir biçimde arttırmıştır. Bu merak zaman içerisinde doğal varlık dünyasından insanın 

kendisine dönerek, insan kendini kendisi için bir araştırma nesnesine dönüştürmüştür. Dolayısıyla insan 

dün olduğu gibi bugün de hem yaşadığı doğal varlıklar dünyasını hem de kendisini çözümlemeye devam 

etmektedir.  

İnsan, yaşadığı dünyada ve evrende birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli varlıklarla 

karşılaşmakta, onları algılamakta ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bilinçli bir varlık olarak insan, 

sahip olduğu farklı bilgi türleriyle varlıkları tüm özellikleri ile bilmek istemektedir. İnsan bilme 

faaliyetinde bilen, karşılaştığı objeler ise bilinendir (Mengüşoğlu 2008: 47-48). O hâlde, bilgi; bir zihin 

durumu (Pears 2004: 15); zihinde temellendirilmiş doğru inanç (Pears 2004: 120); var olanın 

tanınması, var olanın tasavvuru, var olandan haberdar olma ve/veya var olanın varlığının ifadesi 

(Öner 1999: 197); ruh ile dünya, özne ile nesne arasında bir tür uygunluk, benzerlik veya tamlık 

ilişkisi (Sponville 2006: 55); özne ve nesne arasında oluşan süreç sonucunda ortaya çıkan ürün olarak 

açıklanmaktadır (Çüçen 2001: 17). Dolayısıyla bilgi, insan kapasitesi çerçevesinde yaşanılan zamana, 

mekâna ve topluma göre farklı biçimlerde açıklanmaktadır. Bu durum bilginin statik yapıda değil, 

dinamik yapıda olduğunun göstergesidir.  

İnsan, bilinen evren sınırları içerisinde kendi dışındaki varlık dünyasını ve kendi dünyasını 

öğrenme merakı olan yegâne canlıdır (Çüçen 2001: 18). İnsanın nesneye ve/veya kendine dönük 

öğrenme merakı tarihsel süreç içerisinde rasyonel ve irrasyonel olmak üzere birçok bilgi birikiminin 

oluşumuna ortam hazırlamıştır. Bu bilgi birikimleri tarihin farklı dönemlerinde taşıdığı özelliğe ve elde 

ediliş yöntemlerine göre farklı biçimlerde tasnif edilmiştir (Cevizci 2012: 19). Antikçağda Aristoteles, 

bilimleri poetik bilimler, pratik bilimler, spekülatif bilimler olarak kategorize etmiştir. İngiliz filozof 

Francis Bacon, bilimleri hafıza bilimleri, imgelem bilimleri ve akıl bilimler olarak sınıflandırmıştır 

(Bergson 2017: 13-15). Bununla birlikte bilgi, günümüz dünyasında genel olarak dini bilgi, sanat bilgisi 

teknik bilgi, gündelik bilgi, felsefi bilgi, okkült bilgi ve bilimsel bilgi biçiminde kategorize edilmektedir 

(Çüçen 2001: 18-24). Bununla birlikte insanlığın kazanımı olan her bilgi türü coğrafyanın yaşam 

koşulları, toplumun talepleri ve zamanın ihtiyaçları doğrultusunda var olma, imtiyaz kazanma ve 

gelişme imkânı bulmaktadır. Örneğin, tarihin eski dönemlerinde yaşayan toplumların bazıları, örneğin 
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eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları, yaşadıkları coğrafyaların zorlu yaşam koşulları altında mevcut 

sorunların çözümü ve ihtiyaçların giderilmesi hususunda okkült bilginin gelişimine imkân sağlamıştır 

(Öner 1999: 213-216). Benzer bir biçimde ortaçağ kıta Avrupa’sında ve dünyanın farklı coğrafyalarında 

teolojik bilgi, toplumsal ve siyasal talepler doğrultusunda varlığını binlerce yıl güçlü bir biçimde devam 

ettirmiştir. Aynı şekilde bilimsel bilgi ise günümüz dünyasının istek ve ihtiyaçları çerçevesinde yaşamın 

merkezinde en sağlam bilgi türü olarak yerini almıştır (Öner 1999: 211).  

Öte yandan modern dünyanın üzerinde yükseldiği, yaşamın her alanında varlığını güçlü bir 

biçimde sürdürdüğü, insanlığın övünç kaynağı olan bilimsel bilimsel bilgi ne anlama gelmektedir? 

Başka bir ifadeyle tarihin farklı dönemlerinde farklı biçimlerde açıklanan bilimsel bilgi nedir? Bilimsel 

bilgi, insan rasyonalitenin belirli bir alan üzerine kazandığı metotlu, tutarlı ve geçerli, kanıtlanabilir ve 

test edilebilir objektif bilgisi (Çüçen 2001: 21); nedenlerin ortaya çıkarılmasında kazanılan tek bir 

paradigma ile birçok olguyu açıklayan bilgi (Bergson 2017: 10); doğa dünyası ile insan dünyası 

hakkında bir soruşturma (Güzel 2010: 14); sonuçlarından teknik aracılığıyla yararlandığımız, gündelik 

yaşamımızdan toplumsal örgütlenme biçimlerine kadar bulgularına başvurduğumuz etkinlik (Özlem 

2010: 13); insanlara yol gösteren, onların hayatlarına çekidüzen veren, sorunlarının çözümünde onlara 

yardımcı olan şey (Demir 2000: 7); kontrollü gözlem ve gözlem neticelerine bağlı rasyonel düşünme ile 

nesneleri açıklayan varsayımlar arama ve doğrulama metodu (Yıldırım 2011: 19); gözlem aracılığıyla, 

gözleme bağlı düşünce aracılığıyla, evrendeki olguları, olguları birbirlerine bağlayan kanunları bulmaya 

ve gelecekteki durumların bugünden tespitini sağlamaya çalışmak (Russell 1935: 8) olarak 

açıklanmaktadır. Bu bağlamda bilimsel bilginin konusu başlangıçta birbirinden ciddi bir şekilde ayrılır 

gibi görünen olayları ya da durumları veya olguları birbirlerine yaklaştırmak, onlar üzerine edindiğimiz 

bilgi çeşitliliğini formüllere indirgeyerek sahip olduğumuz bilgiyi basitleştirmektir (Bergson 2017: 10). 

Bu bakımdan bilimsel bilginin amacı, reel varlık dünyasının potansiyelini en hızlı ve en yalın biçimde 

ortaya çıkararak bunları kendi ulusunun ve toplumunun hizmetine en etkin biçimde sunmak ve/veya 

öteki ulusların, uygarlıkların ve toplumların karşısında imtiyaz elde etmektir. Şu halde günümüz 

dünyasında var olan her ulus ve uygarlık; kendi halkının varlığı, güvenliği ve refahı için bilimsel bilgiyi 

teşvik etmekte, geliştirmekte, korumakta ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasında etkili biçimde 

kullanmaktadır. Dolayısıyla modern dünyanın ve entelektüel yaşamın övünç kaynağı olan bilimsel bilgi, 

hemen hemen her ulus ve uygarlık için hayati bir önem arz etmektedir. 

İnsanlığın düşünme ve yaşama koşullarını derinden etkileyen, bireylerin refahıyla toplumların 

uygarlık düzeylerinin belirteci olan bilimsel bilgi (Gürel 2001: 17), insanlık tarihinde birçok ulusun ve 

uygarlığın kurulmasına, gelişmesine ve yüzyıllar boyunca bulunduğu coğrafyada hüküm sürmesine 

olanak sağlamakla birlikte yok olmasına da ortam hazırlamıştır. İnsanlık tarihinde kurulmuş kadim Mısır 

medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Mezopotamya medeniyetleri ve Türk-İslam medeniyeti 

gibi medeniyetler varlıklarını nispeten bilimsel bilgiye borçludurlar. Tarihin en eski uluslarından ve 
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uygarlıklarından olan Türklerin1 kökeni M.Ö. 8000’lere kadar gittiği bilinmektedir (Tekeli vd.2012: 4). 

Buradan anlaşılacağı üzere dünya tarihinin en köklü uygarlıklardan olan Türkler, varlığını günümüz 

dünyasına kadar sürütmüştür. Bu bakıdan Türklerin tarihini, Türklerin kültürlerini, Türklerin bilimsel 

bilgiyle münasebetlerini ve/veya Türklerin bilime katkılarını genel olarak ‘İslam Öncesi Dönemde 

Türkler’ ve ‘İslam Sonrası Dönemde Türkler’ olarak iki temel kategoride sınıflandırmak mümkündür. 

I. İslam Öncesi Dönemde Türkler’in Bilimsel Faaliyetleri 

İslam Öncesi Dönemde Türkler’in bilimsel faaliyetleri hakkında bilgi vermek güçtür. Yarı 

göçebe bir hayat sürdüren Türklerin, yerleşik hayatları hakkında maddî kültür kalıntılarını bulmak her 

zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle bilim, eğitim ve teknolojik gelişmeler ile ilgili günümüze 

ulaşan bilgi ve belgeler sınırlıdır (Kaçar 2011: 369). İslam Öncesi Dönemde Türkler’in tarihine ait 

kültür bulguları yeterli olmamakla birlikte yapılmış olan kazılarda taş çağında elle yapılmış birçok 

araç ve gereçten, renkli çanak çömlekten, çakmak taşından ve taştan uçları topuz şeklinde veya 

sivriltilmiş araçlardan; bu dönem insanının el becerilerini, madenlerden bazısını kullandıklarını, 

tunçtan aletler yaptıklarını, M.Ö. 2000’lerden itibaren ise diğer bazı madenleri de kullanmaya 

başladıklarını, buğday ve arpa yetiştirdikleri tespit edilmiştir. Daha sonra yabani hayvanlar 

evcilleştirilmiş, bakırdan ve kurşundan birçok malzeme yapılmıştır. Alaşım biçiminde bronzu ilk 

kullanan Türkler olmuştur (Topdemir ve Unat 2008: 149). Demir devrinden sonra Türklerin 

yaşadıkları coğrafyalarda başta iklim koşullarının bozulması ve bölgedeki boylar arasındaki 

mücadeleler sebebiyle dünyanın farklı coğrafyalarına göç etmişlerdir. Bu göç hareketlerinde önceden 

evcilleştirmiş oldukları atları ve atlı araçları kullanmışlardır (Tekeli vd.2010: 4).  Bu dönem tarihi 

içerisinde Türkler yaşadıkları coğrafyalarda birçok devletin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bu 

dönemin önemli Türk devletleri Hunlar, Göktürkler ve Uygurlardır.  

Türk imparatorluğu başındaki hanedan adıyla ‘Kun’, veya ‘Hun’ adıyla anılmaktadır (Öztuna 

2006: 28). Orta Asya’da büyük ve güçlü bir imparatorluk kurmuş olan Hunlar2, yaşadıkları 

 
1 Türkler tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar çok geniş coğrafyalara yayılarak varlıklarını sürdürmüş köklü 

bir uygarlıktır. Tarihi kaynaklarda onlar farklı isimlerle ifade edilmiştir.  Ön Asya’da Sumer, Subar, Kut, Elam, 

Kas, Hurri, Hatti ve Urartu isimleri Türk veya Türk kültürüyle ilgili topluluk isimleri biçiminde oraya çıkmıştır. 

Aynı biçimde Etrüsk, Kimmer, Saka (İskit), Sirak, Hun ve Sabar isimleri da Türk kültürü içinde kabul edilmiştir. 

Türk isminin kullanımından sonra da Bulgar, Türgiş, Uygur, Peçenek, Hazar, Oğuz, Karluk, Kimek, Kıpçak, Yakut 

(Saha/Saka) isimleri benzer biçimde düşünülebilir. Türk adının MS. 6. asrın ortalarında Göktürkler tarafından 

kurulmuş devletle (552-744) var olduğu kabul edilmektedir. Türk, kelimesi türemiş, türetilmiş, türeyük, doğmuş, 

insan gibi anlamları vardır. Türk kelimesi önceleri Türkçe konuşan yerel kavimlerden sadece birisini ifade etmek 

için kullanılmasına karşın sonradan bütün Türkçe konuşan kavimlere Türk adı verilmiştir. Uygur metinlerinde 

Türk kelimesinin ‘kuvvetli’, ‘güçlü’ anlamına geldiği belirtilmektedir. Türk adı Göktürk döneminde farklı boyları 

içermesine ve doğrudan Türk ismi taşımayan farklı boyları kapsamasına karşın, günümüzde Türkiye başta olmak 

üzere Dünyada ki birçok ulusu kapsayan bir sözcük olmuş, dünyanın her yerine yayılmış milyonlarca insanı 

tanımlayan bir söz olmuştur (Durmuş 2017: 37-47). 
2 Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Hunlardır. Çin kaynaklarında adları ‘Hiung-nu’ şeklinde yazılır. Hunlara ait 

ilk bilgiler Çin kaynaklarında MÖ. 318 yılından elde edilmiştir. Hun Türklerinin ilk ocakları Orhun Selenga 

nehirleri ile Ötüken dolaylarıdır. Hun Türklerinin bilinen ilk hükümdarları Teoman, Türkler arasında siyasî 

birliği kurduktan sonra Çin’e akınlar yapmıştır. Çinliler kendilerini Türk alanlarından korumak için Çin 

Seddi’ni yapmışlardır. Hunların en bilinen hükümdarları Mete’dir. Mete, Türkleri bir bayrak altında toplamış 

(Hazar Denizinden Japon Denizine kadar), yeni bir ordu düzeni olan onluk sistemi kurmuş ve vatan sevgisini 

vurgulamıştır. Mete’den sonra oğlu Ki-Ok, Ki-Ok’tan sonrada onun oğlu Chün-Ch hükümdar olmuştur. Chün-
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coğrafyalarda hayatta kalabilmek, yurtlarını koruyabilmek ve kültürlerini yaşatabilmek adına bilimsel 

olarak bazı faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan Hunlar, ipek ve pamuk dokumacılığı, ağaç 

oymacılığı, boyaların işlenmesi, ayna yapımı, farklı madeni alaşımların kullanımında çağdaşı 

devletlerden ileri bir seviyeye ulaşmışlardır  (Topdemir ve Unat 2019: 45). Ayrıca mumyalama 

biçiminde yapılan ölü gömme adetlerinden ötürü kompleks tıbbi ve kimyasal faaliyetleri bildikleri 

anlaşılmaktadır (Topdemir ve Unat 2008: 149). Bununla birlikte hayvancılık, madencilik, tekstil ve 

ticaret gibi gündelik yaşama yönelik uygulamaları ile coğrafya, iklim, gökyüzü ve yeryüzü gibi 

konularda bilgi kullanma becerileri söz konusudur (Kaçar 2011: 369-370). Dolayısıyla Hunlar 

hakkında bilgimiz sınırlı olmakla birlikte bilimsel faaliyetlerini öngörmek mümkündür. Hunlar, 

yaşadıkları bölgelerde savaşlar yapmış, devletler kurmuş,  kültürler meydana getirmiş, kendi özgün 

yaşama biçimlerini geliştirmiş, doğal dünyayı kullanmış olmaları sebebiyle teorik ve pratik olarak 

maddi kültür ögeleri oluşturmuşlardır. 

Türklerin tarihte kurmuş oldukları önemli devletlerden bir diğeri Göktürkler1 (550-745)dir. 

Başka bir ifadeyle, Hunların orta Asya’da ki varisleri Göktürklerdir (Güven 2010: 252). Göktürkler, 

Hunlar gibi yaşadıkları coğrafyalarda bilimsel faaliyetler gerçekleştirmiş önemli Türk devletlerinden 

birisidir. Göktürkler, tarihte bilinen ilk Türk yazılı abidesini diken devlettir. Milattan sonra VII. ve 

VIII. yüzyılda dikilen Göktürk abideleri, Türk tarihinde bilinen en eski yazılı maddî kültür örneklerini 

ihtiva etmektedir. Bu abidelerde kullanılan yazın, dil ve gramer açısından gelişmiş bir yapıya sahiptir. 

Bu durum Türklerin yaşayan bir edebiyata sahip olduğunun güçlü göstergesidir (Kaçar 2011: 370). 

Bununla birlikte Göktürkler, Ay’ın ve Güneş’in hareketlerini gözleyerek tarihe ‘12 Hayvanlı Türk 

Takvimi’ olarak geçen bir takvim geliştirmişlerdir. Bu takvimde her ay ve her yıl farklı hayvan ismiyle 

ifade edilmiştir. Bu hayvanlar; sıçan, sığır, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek 

ve domuzdur (Topdemir ve Unat 2008: 149). Bu takvimde on iki sene devam eden her dönemden 

sonra aynı isimleri taşıyan ikinci bir dönem başlar. Bir gün, on iki eşit bölüme ayrılmıştır. Her birine 

çağ adı verilmiştir. Bir çağ iki saate denk gelmiştir. Bu çağlara yine on iki hayvanın ismi verilmiştir. 

Gün, gece yarısı ile yıl ilkbahar ile başlamıştır. Takvimde dört mevsim vardır. Sene, altmış günlük altı 

haftaya ayrılmıştır (Tekeli vd.2010: 5). Ayrıca Göktürkler, insan sağlığına önem vermiş olmalarından 

dolayı farklı bitkileri ilaç olarak kullanmıştır (Topdemir ve Unat 2019: 45). Görüldüğü üzere Göktürk 

devleti, yaşamış oldukları coğrafya ve çağda bilimsel faaliyetlerden faydalanarak maddi kültür ögeleri 

meydana getirmiştir.  

 
Ch döneminde zayıflayan devlet Ho-Han-Yeh’in hükümdarlığı döneminde doğu ve batı olmak üzere ikiye 

bölünmüştür. Parçalanan Hunlar zamanla Çin hâkimiyetine girmiştir. Kuzey Hunların batıya doğru hareketi 

tarihte Kavimler Göçü olarak bilinen olayı başlatmıştır (Güven 2010: 251) 
1 Göktürkler yaşadığı VI-VIII. yüzyılları arasında diğer Türk devlet ve gruplarından ayırt edilmek için ‘Türk’ veya 

‘Türük’ olarak adlandırmıştır. Ancak onlar kendilerini kitabelerde Göktürk olarak tanıtmıştır. ‘Göke mensup’, 

‘İlâhi Türk’ anlamına gelen bu tabir devletin parlak döneminde kullanılmıştır. Göktürk Devleti sekiz Türk boyunun 

birleşmesi ile kurulmuştur. Bunlar arasında Tölösle başta olmak üzere Uygurlar, On-oklar, Karluklar ve Oğuzlar 

gibi boylar bulunmaktadır. 745 yılında bu boylardan Uygurların faaliyetleri ile iktidarlarına son verilmiştir 

(Salman 2011: 18). 
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Orta Asya’da kurulan diğer bir Türk devleti Uygurlar (745-840)dır.1 Uygurlar yaşadıkları 

coğrafyada yerleşik yaşama geçerek kent kavramını oluşturmuştur. Kentlerinde taş binalar inşa 

etmişler, kentlerini saldırılara karşı duvarlarla korumaya almışlardır (Topdemir ve Unat 2008: 150).  

Kentlerinde günlük yaşamlarını ve kültürlerini sürdürebilmek için su kanalları, su kemerleri ve büyük 

mabetler kurmuşlardır. Yerleşik yaşama geçmiş olan Uygurlar, ziraatla uğraşmanın yansıra çeşitli 

aletlerin yapımında demir ile birlikte farklı madenleri kullanmışlardır. Altın ve nadir taşlardan süs 

eşyaları yapmışlardır. Yetiştirdikleri pamuğu dokumacılık ve kâğıt yapımında kullanmışlardır. 

Uygurlar, iç hastalıkların tedavileri konusunda gelişmeler kaydetmişlerdir (Güven 2010: 248-259). 

Bununla birlikte Uygurlar, yeni bir alfabe gelişirmişlerdir. Alfabenin geliştirilmesi Uygurların 

yaşadıkları dönemde çağdaşı uluslara göre daha yüksek kültür seviyesine ulaşmış olduklarının somut 

göstergesidir (Tekeli vd. 2010: 5). Dolayısıyla Uygurlar, yaşadıkları coğrafya ve zamanda yerleşik 

yaşama geçmiş olmanın vermiş olduğu zorunluluklar çerçevesinde hem devletlerinin hem de 

kültürlerinin devamını sağlamak için bilimsel ve teknolojik faaliyetler gerçekleştirdiği söylenebilir. 

Görüldüğü üzere İslam öncesi dönemde kurulan Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar başta olmak 

üzere tüm Türk ulusları yaşadıkları zorlu coğrafyalarda yüzyıllarca devlet kurma, kültür oluşturma, 

düşmanlarına karşı kendilerini savunma gibi konularda güçlü yaşam pratiğin göstermişlerdir. Çünkü 

zorlu coğrafyalarda varlıklarını devam ettirebilmek bilimsel ve teknolojik faaliyetleri en üst seviyede 

kullanmayı gerektirmektedir. Bu sepelerdir ki, İslam öncesi dönemde Türkler, kurmuş oldukları 

devletlerde korunma, barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçların yansıra kültürü meydana 

getirmede bilimsel ve teknolojik bilgiyi etkin bir biçimde kullandıkları ifade edilebilir. 

II. İslam Sonrası Dönemde Türkler’in Bilimsel Faaliyetleri 

İslam sonrası dönemde Türkler’in bilimsel faaliyetleri hakkında bilgi vermek İslam öncesi 

döneme göre daha kolaydır. Çünkü yarı göçebe bir yaşamdan yerleşik yaşama geçen Türklerin, yerleşik 

hayatları hakkında maddî kültür ögelerini tespit etmek mümkündür. M.S. VIII. yüzyıldan itibaren 

Türk-İslam dünyası bilimsel alanlardaki faaliyetlerini hızlı bir biçimde geliştirmeye başlamıştır. Bu 

bilimsel kalkınma süreci XV. yüzyıla kadar artarak devam etmiştir. İslâmiyet’i benimseyen Türkler, 

İslâm coğrafyasında hem açtıkları bilim ve eğitim müesseseleri hem de yetiştirdikleri bilim insanları 

vasıtasıyla bilimin gelişimine katkılar sunmuştur. Başka bir ifadeyle Türkler, İslamiyet’in kabulünden 

önce çok sayıda devlet kurarak kendilerine özgü kültürel değerler geliştirmekle birlikte yeni bir oluşum 

ve değişim sürecine girmiştir (Yazıcı 2011b: 31). Bu süreçte Karahanlılar, Gazneliler, Büyük 

Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu gibi tam bağımsız Türk devletleri tarih 

 
1 Uygurlar, Asya Hunlarının soyundan gelmektedir. Tabgaç Devleti zamanında Kao-kü adı ile anılan Uygurlar, 

yukarı Orta Asya’da V. yüzyılın ikinci yarısında bir beylik kurmuştur. Beyleri ‘Erkin’ unvanını taşımıştır. 630 

yıllarında Uygur Beyliği Erkin Te-kien tarafından idare edilmiştir. Onun ölümü üzerine yerine oğlu Pu-sa 

geçmiştir. Tarduş boy beyliği ile işbirliği yapıp Göktürk ordusunu yenmiştir. 646 yılında Çin İmparatorluğu 

Uygurları tanımıştır. II. Göktürk Devleti kurulduğu sırada İlteriş onları kendisine bağlamıştır. Bu devlet zamanında 

nüfusları artan Uygurlar 740 yılında Göktürk Hakanlığı’nın Yabguluğu haline getirilmiştir. Uygurlar, 745 yılında 

Göktürk iktidarını yıkarak kendi bağımsızlıklarını elde etmiştir (Salman 2011: 23).  
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sahnesinde yerlerini almıştır. 

Mâverâünnehir ve Doğu Türkistan'da hüküm süren Karahanlılar, Saltuk Buğra Han'ın 940 

yılları civarında İslam’ı kabul etmesiyle farklı bir medeniyetin eşiğine gelmiştir. İlk Müslüman Türk 

devleti olan Karahanlılar (840-1212), Uygurların yıkılması ile bağımsızlıklarını ilan etmiştir. 

Karahanlılar, İslâm medeniyetinin oluşturduğu birikimi kazandıktan sonra bilimin farklı dallarında 

önemli yapıtlar vermiştir. Kaşgarlı Mahmut’un 1074 yılında tamamlayarak Abbasî halifesine takdim 

ettiği Divan-ü Lügat el-Türk’ü bu eserlerden birisidir. Arapların Türkçe öğrenimini sağlamak ve Türk 

dilinin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ispatlamak için yazılmış eserde Türklerin bölgeleri, Türk 

tarihi, edebiyatı, müziği, gelenek ve görenekleri ile ilgili bilgiler mevcuttur (Tekeli vd. 2010: 168-169). 

Ayrıca bu eser, Türk dilinin klasik ve edebi ağızlarının on birinci yüzyıl gibi erken bir dönemde 

kurulduğunu göstermektedir (Tekeli 1985b: 651). Yusuf Has Hacib’in 1070 yılında dönemin Karahan 

hakanına takdim ettiği Kutadgu Bilig’i bu eserlerden bir diğeridir. Eser, her iki Dünya’da mutluluğa 

ulaşmak için yapılması gerekeni göstermek amacıyla yazılmıştır. Eser açısından öteki Dünya’yı 

kazanmak için bu Dünya’dan insanın kendini soyutlaması doğru bir davranış değildir. Zira bu insanın 

ne kendi varlığına ne de milletine faydası vardır. Ayrıca eserde bilimin değerini konusu tartışılmıştır. 

Edib Ahmed Yüknekî’nin Atabetü’l Hakâyık’ı bu çağda yazılmış diğer önemli eserdir. Eserde 

Yüknekî’nin bazı konulardaki ahlaki öğütlerini yer almaktadır. Bu öğütler İslâmî geleneğe bağlı olmakla 

birlikte ayet ve hadislere dayandırılmıştır. İmam Abdülgafir’in Tarihi Kâşgâr’ı (Tekeli vd. 2010: 170-

171), Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’i bu dönemde Türkçe yazılmış sosyal bilim alanındaki bir 

diğer önemli eserlerdir. Bununla birlikte Karahanlılar döneminde ‘Saltuk Buğra Han Destanı’ ve 

‘Manas Destanı’ dönemin önemli kahramanlık söylenceleri arasındadır (Yazıcı 2011b: 43-44). 

Dolayısıyla Karahanlılar döneminde İslam medeniyetinin Türk medeniyeti ile karşılaşması neticesinde 

Türk-İslam medeniyetinin bilim ve kültür alanında ilk ciddi çalışmaları ortaya çıkmaya başlamıştır.  

İslam sonrası dönemde Türklerin kurmuş olduğu önemli devletlerden bir diğeri Gaznelilerdir. 

Gazneliler (963-1183)1, Türklerin MÖ. II. yüzyıldan itibaren yurt kabul ettikleri günümüz Afganistan 

bölgesinde kurulmuştur. İlk Türk-İslâm devletleri arasında önemli konuma sahip olan Gazneliler, 

hâkimiyet dönemlerinde kuruldukları topraklar kadar özellikle Kuzey Hindistan’da önemli bir güç 

olarak varlıklarını hissettirmiştir. Yönetimlerindeki bütün bölgelerde İslamiyet’in yayılması için ciddi 

bir biçimde çalışmışlardır (Yazıcı 2011b: 44). Gazneliler devleti hüküm sürdüğü dönemde yaşadıkları 

bölgelerde bilimsel faaliyetlerin gelişmesine ve kurumsallaşmasına önemli hizmetler yapmıştır. 

Devletin sultanlarından Gazneli Mahmud, kazandığı zaferler neticesinde Türk, Arap, Acem ve Yunan 

 
1 963-1183 tarihlerinde Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da egemenlik kuran Gazneliler, Samanilerin 

Horasan orduları komutanı Tegin ve onun komutanlarından Sebük Tegin tarafından kurulmuştur. Sebük 

Tegin’in oğlu Mahmud’un iktidarı zamanında en güçlü zamanını yaşamıştır. Son hükümdarları Mesud, 

1040’da Selçuklular ile yapılan Dandanakan savaşında yenilgiye uğramıştır. Dandanakan yenilgisinden sonra 

imparatorlukta taht kavgaları çıkmıştır. Gazneliler devleti taht kavgaları neticesinde 1183 yılında tarih 

sahnesinden silinmiştir (Topdemir ve Unat 2008: 152).   
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medeniyetlerinin, Hint medeniyetiyle kaynaşmamasını sağlamıştır. Bununla birlikte farklı uluslara 

mensup Müslüman sanatçı ve bilginleri ülkesinin kapılarını açarak onlara geniş çalışma olanakları 

sunmuştur. Firdevsi’'nin Şehname’si, Biruni’nin matematik ve astronomi ile ilgili eserleri Türk devlet 

idarecilerinin burada ilim adamlarına sağladığı olanaklar neticesinde oluşmuştur (Topdemir ve Unat 

2008: 152). Biruni’nin Türk hükümdarlarından Gazneli Mahmud'un oğlu Mesud için 1030 senesinde 

hazırladığı Kânûn el-Mesudî fi el-Hey’e ve el-Nücûm (Astronomi ve Astrolojide Mesud’un Kanunu) 

isimli astronomi eseri, İslâm Dünyası’nda kaleme alınmış en önemli kitaplardan birisi olmuştur 

(Topdemir ve Unat 2008: 111).  Ayrıca Gazneliler devleti, döneminde birçok sayıda medrese, cami ve 

mimari eserler meydana getirilmiştir (Yazıcı 2011b: 46). Dolayısıyla Gazneliler devleti, hüküm 

sürdükleri coğrafya ve zamanda siyasi ve askeri kazanımlarının yanı sıra bilimsel faaliyetler alanında 

insanlık medeniyetine öneli katkılar sağlamıştır.  

İslam sonrası dönemde Türklerin kurmuş olduğu önemli devletlerden bir başkası Selçuklu 

Devletidir1. Gazneliler’den sonra tarih sahnesine Selçuklu Türkleri çıkmıştır. Büyük Selçuklu 

Devleti 1037-1157, Anadolu Selçuklu Devleti ise 1077-1307 yıllarında egemenlik sürmüştür. En güçlü 

zamanlarında Harezm, Horasan, İran, Irak ve Suriye’de egemen olmuşlardır. Ayrıca Kirman 

Selçukluları (1092-1187), Suriye Selçukluları (1092-1117)  ve Irak Selçukluları (1118-1194) da 

kurulmuştur (Unat 2011: 3-6). 1038-1194 tarihleri arasında Asya’nın bir bölümü, İran, Irak, Suriye ve 

Anadolu’da hüküm süren Selçuklu Devleti, egemen oldukları topraklarda yalnızca imar etkinlilerinde 

bulunmakla kalmamışlar, ayrıca bilimsel araştırmalar yapmıştır. Selçuklular, başta kozmoloji, 

matematik, astronomi olmak üzere tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Selçuklular, 1063 yılında 

dönemin yüksek eğitim ve öğretim kurumlan Nizamiye medreselerini kurmuştur (Topdemir ve Unat 

2008: 152-153).  Bu medreseler zaman içerisinde başta Bağdat olmak üzere Basra, Herat, Merv, Behl, 

Amül, Tabaristan ve Musul gibi şehirlerde öğretim faaliyetlerini yürüterek zamanın önemli 

yükseköğrenim merkezleri olmuştur (Tekeli 1996: 396). Devrin ilim ve fikir hayatında önemli rolü 

olan bu medreselerde dönemin önemli ilim adamları yetiştirmiştir. İslami ilimlerin yansıra filoloji, 

matematik, astronomi gibi müspet ilimlerin öğretildiği Bağdat Nizamiyesi, yeryüzünün ilk üniversitesi 

kabul edilmiştir (Alptekin 1989: 208). Medreselerin Selçuklular zamanında gelişmesi ve 

yaygınlaşmasının temel nedenlerinden birisi Selçuklu devlet adamlarının ve sultanlarının bilimi 

desteklemesi ve teşvik etmesidir (Unat 2011: 3). Görüldüğü üzere Türk-İslâm Dünyasında 

 
1 Doğuda Çin settinden batıda Akdeniz sahiline, kuzeyde Kıpçak bozkırlarından başlayarak güneyde en eski 

medeniyetlerin beşiği olan Nil vadisine kadar uzanan geniş topraklar üzerinde dünyanın en büyük imparatorluğunu 

kurmuş olan ve İslam medeniyeti ve insanlık tarihinde yeni bir devir açan Türk devletine iktidar ailesinin atası 

Selçuk Bey’e istinaden Selçuklular denilmiştir (Bedirhan 2018: 165). 1038-1194 tarihleri arasında hüküm süren 

ve Harezm, Horasan, İran, Irak ve Suriye'yi ele geçiren Selçuklu devleti, Oğuz Türklerinin Üçok koluna bağlı 

Kınık boyundan Selçuk Bey'in Cend şehrine yerleşmesi ve İslamiyet’i benimsemesi ile başlamıştır. Samanilerin 

uç beyliklerinden olan Selçuklular, önce Buhara civarlarında Samanilerin yıkılışından sonra Gazneli Mahmud 

(998-1030) tarafından Horasan'ın uç vilayetlerine yerleştirilmiştir. Gazneliler, Hindistan'ın kuzeyinde mücadele 

ederken, Çağrı Bey ile Tuğrul Bey, İranlı soyluların desteklediği Şiilerin artan gücünden endişelenen Sünnîlerin 

yardımıyla özgürlüklerini kazanmaya girişmiştir. 1040 yılında Dandanakan savaşıyla Gazelliler kesin bir biçimde 

yenilerek Selçuklu Devleti'ni kurulmuştur (Tekeli vd. 2010: 172). 
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yükseköğretim kurumu olarak on birinci yüzyıl ortalarında resmi kurum olarak ortaya çıkan medrese 

sistemi Selçukluların eseridir (Sayılı Ocak 1985: 184-185). Dolayısıyla Selçuklular, kurmuş oldukları 

medrese sistemi ile bilimsel faaliyetlerin gelişmesine uygun ortam sağlamıştır. 

Selçuklu devletinde bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulan diğer bir kurum 

rasathaneler (gözlemevi)dir. Bilimsel çalışmalar için önemli kurum olan gözlemevlerinin astronomiye 

katkısı önemlidir. Zira gözlemevleri yalnızca gözlem yapılan mekânlar olmamakla birlikte 

gökcisimleri üzerine teorik bilgilerimizin oluştuğu, gözlem aygıtlarının geliştirildiği, trigonometri 

gibi hesaplama yöntemlerinin kullanılmasıyla bu alanların gelişiminin sağlandığı kurumlardır (Ural 

2011: 179). Gözlemevlerinden ilki Ömer Hayyam tarafından 1075 yılında İsfahan'da kurulan İsfahan 

gözlemevidir. İkinci gözlemevi Nasireddin-i Tusî tarafından 1259’da Merâgâ’da kurulan Meraga 

Gözlemevi’dir. Bu dönemde kurulmuş olan diğer gözlemevi Uluğ Bey’in tarafından Semerkand’da 

kurulan Semerkand Gözlemevidir (Topdemir ve Unat 2008: 153). Bu gözlemevlerinde Gıyasettin 

Cemşid, el-Kaşi, Kadızâde-i Rûmî ve Ali Kuşçu gibi zamanın ilim insanları ciddi çalışmalar 

yürütmüştür (Tekeli vd. 2010: 175). Bu gözlemevlerinde çalışan astronomlardan Ömer Hayyam, 

Ebu'l-Muzaffer İsfizari, Meymun b. Necib el-Vasıti gibi ilim adamlarından kurulu heyet, Tarih-i 

Meliki, Tarih-i Celali veya Takvim-i Melikşahi olarak adlandırılan yeni bir takvim tanzim etmiştir. 

Bu takvim İsfahan gözlemevinde yüksek fizik ve ışık bilgisine dayandırılarak Güneş’in yıllık 

devinimine göre hazırlanmıştır (Alptekin 1989: 209). Günümüzde birçok devletin kullandığı 

Gregoryen Takvimi’nden daha hassas olan bu takvim, günümüzde Celali Takvimi olarak 

bilinmektedir (Tekeli vd. 2010: 174). 

Selçuklular, astronomi alanında olduğu üzere sağlık alanında yapılar inşaa ederek tıp alanında 

bilimsel faaliyetler yapmıştır. Günümüzde kalıntıları olan birçok hastane inşaa etmişlerdir. Bu 

hastanelerin en esiklerinden birisi Mardin’de yaklaşık olarak 1108-1109 tarihleri arasında yapıldığı 

bilinen Emineddin Dârü’ş-Şifâsı’dir. Yine bu zamanda inşaa edilmiş ve bugünde var olan tedavi 

müesseselerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Sultan Dârü’ş-Şifâsı’dir. Burası yalnızca bir 

tedavilerin yapıldığı bir yer olmayıp aynı zamanda öğretim müessesesidir. Selçuklular zamanında 

Anadolu’da Sivas, Tokat, Çankırı ve Amasya’da tedavi ve eğitime merkezli hastaneler kurulmuştur 

(Tekeli vd. 2010: 177). Görüldüğü üzere Selçuklular, Anadolu'da gelişen tıp ve sağlık işleri için yeni 

sağlık tesisleri inşa etmiş ve buralarda ustalık-çıraklık tarzında hekimler yetişmiştir (Alptekin 1989: 

209). Cevzi ve Ebu Bekr Ezrak bu dönemde yetişmiş önemli hekimlerdendir. Cevzi, Kitab el-Lukat el-

Menafi fi’t-Tıbb isimli eser kaleme almıştır. Eser, hastalıklar ve tedavileri hususunda bilgiler 

içermektedir. Ebu Bekr Ezrak’ın en önemli eseri Kitab el-Teshil fi’t-Tıbb ve’l-Hikmet adlı eserdir. 

Eserde besin maddeleri ve hastalıklarla ilgili açıklamalar yer almaktadır (Topdemir ve Unat 2008: 

153). 

Selçuklular döneminde kozmoloji, matematik astronomi ve tıp gibi alanların dışında simya, 

coğrafya, edebiyat ve tarih gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Simya ile ilgilenen 

düşünürlerden Cevberi (XIII. yüzyıl), Kitab el-Muhtarfi Keşfel-Esrar isimli bir eser kaleme almıştır. 
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Eserde, evrenin oluşumu ve doğa tarihi gibi konularda açıklamalar yapmıştır (Topdemir ve Unat 2008: 

153-154). Coğrafya alanında Irak sultanı III. Tuğrul zamanında Ahmed Tusi tarafından Acaibü'l-

Mahlûkat adlı bir coğrafya kitabı yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmud tarafından bir dünya haritası 

çizilmiştir. Selçuklular zamanında edebiyat sahasında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. 

İmparatorluk devrinde Fars edebiyatından istifade edilmiş, Türk sultanlarının himayesi sayesinde İran 

edebiyatının pek çok seçkin simaları yetişmiştir. Lami, Cürcânî, Ömer Hayyam, Enveri, Ezraki, 

Nizami ve Sadi Şirazi bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Selçuklu devrinde tarihçilik alanında önemli 

gelişmeler kaydedilmiş ve tarihçiler Selçuklu sultanlarının himayesini görmüşlerdir (Alptekin 1989: 

208-2010). Dolayısıyla Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde önemli ilim adamları yetiştirilmiş 

ve tüm bilim alanlarında önemli bilimsel faaliyetler gerçekleştirmiştir. 

İslam sonrası dönemde Türklerin kurmuş olduğu önemli devletlerden bir diğeri Osmanlı 

İmparatorluğudur. 14. yüzyılda kurulan Osmanlı İmparatorluğu, hâkim olduğu coğrafyalar üzerinde 

kendisinden önce yaşamış kültürlerin birikimlerini devralmıştır. Bu sebepledir ki, Osmanlı 

imparatorluğunda biliminin başladığı tarihi kesin bir biçimde tespit etmek zordur (Topdemir ve Unat 

2019: 138). Bununla birlikte Osmanlılar zamanındaki bilimsel faaliyetler, Gelenekçi Dönem ve Ye-

nilikçi Dönem olmak üzere iki farklı başlıkta araştırılabilir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan İstanbul 

Gözlemevi’nin yıkılmasına kadar olan birinci dönemde bilimsel faaliyetler Selçuklular tarafından 

yapılan geleneksel kuramlarla yürütülmüştür. İstanbul Gözlemevi’nin yıkılışından Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan ikinci dönemde başta matematik, astronomi, coğrafya, tıp ve 

mühendislik dalları Batı’dan aktarılan yeni kuramlara dayandırılmıştır. Bununla birlikte XIV. yüzyılda 

İslamiyet’i koruma ve yayma görevini üstlenen Osmanlı İmparatorluğu, XVII. yüzyıldan itibaren 

Avrupa’nın, bilime ve teknolojiye dayanan askeri sistemi karşısında nispeten başarısız olmaya 

başlayınca askeri alanlar başta olmak üzere her alanda yeni düzenlemeler yapmaya başlamıştır. XVII. 

ve XX. yüzyıllar arasında giderek artan Batılılaşama süreciyle Aristoteles, Galenos ve Batlamyus gibi 

Yunanlılar ile İbn Sina ve Beyruni gibi Müslümanlar ilim adamlarınca temsil edilen geleneksel bilim 

anlayışları terk edilerek Avrupa orijinli bilimsel yaklaşımlar tercih edilmeye başlanmıştır (Tekeli vd. 

2010: 259-260). 

Öte yandan klâsik İslam dünyasında olduğu üzere Osmanlı İmparatorluğunda bilimsel 

faaliyetleri anahtarlarıyla akli ve naklî ilimler olmak üzere iki farklı alanda kategorizemsek 

mümkündür (Unan 2003: 14). Bu bağlamda Osmanlıda ilk bilimsel faaliyetin izlerini takip etmek 

adına İznik, Bursa, Edirne, Amasya, Manisa, Konya ve İstanbul’da açılan medreseleri görmek 

önemlidir (Tekeli vd. 2010: 260). Osmanlı topraklarında ilk medrese XIV. yüzyılın ilk yarısında, 

13031’de İznik’te kurulmuştur (Unan 2005: 84). Bunları XV. ve XVI. yüzyıllarda Edime ve 

İstanbul'da açılan medreseler izlemiştir. Bunların bazıları yalnızca medreseden ibaret olmasına karşın 

bazılarında ise kütüphane, hastane, yatakhane, yemekhane, hamam, misafirhane ve cami gibi 

eklentiler eşlik etmiştir. Edirne, Fatih, Süleymaniye külliyeleri bunların en önemli örneklerini 

oluşturmaktadır (Tekeli vd. 2010: 260). Bu medreselerde fıkıh, kelam, hadis gibi nakli ilimler; 
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mantık, matematik, astronomi, coğrafya, optik, tıp gibi akli bilimler okutulmuştur (Topdemir ve Unat 

2008: 154-155). 

XV. yüzyıl ise Osmanlı bilim ve kültür tarihi açısından atılım dönemi niteliğindedir. Bu 

dönmemde asıl belirleyici gelişme Fatih’in İstanbul’u almasından sonra başlamıştır. Fatih, İstanbul’u 

önemli bir bilim ve kültür merkezine yapmak için başlangıçta mevcut kilise ve manastırları medreseye 

dönüştürmüştür. Dönemin önde gelen öğretim kurumları olan Semaniye Medreselerini yaptırmıştır. 

Daha sonraları öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşması için Ayasofya ve Zeyrek medreseleri 

kurulmuştur. Bu medreselerde başta Ali Kuşçu olmak üzere Şerafettin Sabuncuoğlu, Molla Hüsrev, 

Molla Lütfi ve Sinan Paşa gibi dönemin ilim insanları dersler vermiştir. Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun 

yazmış olduğu Cerrahiyet el-İlhaniye adlı eser Osmanlı İmparatorluğunda cerrahi konusunda yazılmış 

en önemli eserdir. Bu dönemin diğer bir hekimi Mümin Mukbil ise özellikle göz hastalıklarıyla ilgili 

çalışmalarıyla tanınmıştır (Topdemir ve Unat 2008: 154-156). Bununla birlikte Murad İshak’ın 

Edviye-i Müfrede adlı eseri tıp alanında yazılmış diğer önemli bir eserdir. Onun bu çalışması ilk tıp 

eseri olmakla birlikte Türkçe tıp terminolojisi içermesi açısından önem taşımaktadır (Topdemir ve 

Unat 2019: 139). XVI. yüzyılda Davud Antaki, Nidai isimli ilim adamları tıp alanında önemli 

çalışmalar yapmıştır. Antaki Tehkirat El-Uli El-Bab Ve’l-Camil li’l-Acep el-Ucab isimli eser kaleme 

almıştır. Antaki eserinde bazı hayvanlarla insanların anatomik yapısını karşılaştırmalı olarak 

anlatmıştır. Nidai, Menafi el-Nas adlı eserinde insanın anatomik yapısı hakkında bilgiler vermekle 

birlikte hastalıkların tedavisi konusunu işlemiştir. Ayrıca XVIII. yüzyılda Şaban Şifai ve Ömer Şifai 

isimli ilim adamları tıp alanında önemli faaliyetler yürütmüştür. Şaban Şifai’nin Kitab el-Tedbir el-

Mevlud (Doğumun Tedbirleri Kitabı) isimli eseri çocuk hastalıkları hususunda yazılmış nadir 

eserlerden birisidir (Topdemir ve Unat 2008: 160). Osmanlıda tıp öğrenimi ile ilgili faaliyetler XIX. 

yüzyılda devam etmiştir. Bu dönemde Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Mustafa Behçet Efendi, 

Birgivizade Mehmet Nuri, Hayrullah Efendi, Kırımlı Aziz Bey, Ahmet Remzi Paşa gibi hekimler 

yetişmiştir (Kâhya 1985: 699). 

Fatih’in başlattığı yenileşme hareketleri kendisinden sonra devam etmiştir. Buna karşılık 

XVI. yüzyıl ise imparatorluğun en geniş sınırlara ulaştığı bir yüzyıl olmuştur. Buna bağlı olarak 

yönetim yapısı, sosyal yapı, bilim ve sanat açısından zirveye ulaşılmıştır. XVI. yüzyılın bilim 

kurumlan bakımından en önemli yeniliği ise tıp ve matematik medreselerinin açılmış olmasıdır. Fatih 

gibi Kanuni de bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu yerde külliye inşaa ettirmiştir. Külliyede 

yer alan medreselerden birisi tıbba, diğeri matematiğe ayrılmıştır. Bu dönemim bilim açısından en 

önemli olayı ise III. Murat’ın astronom ve matematikçi Takîyüddîn b. Maruf’a 1575 yılında 

İstanbul’da bir gözlemevi kurdurtmasıdır (Topdemir ve Unat 2008: 156-157).  

XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda gelişme gösteren bir diğer alanda coğrafyadır. 

Osmanlılar bu dönemde Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiştir. Bunun sonucu olarak coğrafî 

bilgilerde önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bu konuda önemli faaliyetler yapan ilim adamlarından 

birisi Piri Reis’tir. Piri Reis (1465-1554)’in denizcilik tarihi bakımından Birinci Dünya Haritası, İkinci 
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Dünya Haritası ve Denizcilik Kitabı (Kitab-ı Bahriye) isimli üç önemli eseri mevcuttur (Topdemir ve 

Unat 2019: 142-143). Piri Reis, denizcilik alanında yazmış olduğu eserleri ile Ege denizi ve Akdeniz 

kıyılarındaki şehirleri ve ülkeleri tanımlamış, resimlerini ve haritalarını yapmış ve gemicilik 

konusunda önemli bilgiler vermiştir (Tekeli 1985a: 659). Dolayısıyla bu eserler Osmanlı 

İmparatorluğunda coğrafya alanında ciddi bilimsel faaliyetler olduğunun somut göstergeleridir.  

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde pozitif ilimi temsil etmiş önemli alimlerden birisi 

Avrupalıların ‘Hacı Kalfa’ mahlası ile tanıdığı Kâtip Çelebi isimli Türk aydınıdır (Leontic 2013: 183). 

Kâtip Çelebi’nin en önemli eseri Doğu ve Batı kaynaklarından yararlanarak hazırladığı ve coğrafya 

kitabı olan Cihannüma isimli eserdir. XVIII. yüzyıl ise Osmanlı İmparatorluğun bilimsel yönden batıyla 

arasının iyice açıldığı ve siyasi bakımdan zayıflamaya başladığı bir dönemdir. Bu yüzyılın önemli 

başarısı İbrahim Müteferrika tarafında Osmanlı İmparatorluğu’nda matbaanın kurulmasıdır. Bu 

yüzyılda devlet Avrupa ülkeleri karşısında almış olduğu yenilgilerden kurtulmak için askeri alanda 

önemli öğretim kurumları açmıştır. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bah-rî-i Hümayun (Deniz 

Mühendislik Okulu), 1795 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Mühendislik Okulu) 

bunlardan bazılarına örnek teşkil etmektedir. Bu öğretim kurumalarını 1827’de Tıbbiye-i Şahane, 

1863 yılında Darül Fünûn gibi okullar takip etmiştir. XIX. yüzyılda (başta Aristoteles’in eserleri 

olmak üzere) dünyanın farklı kültürlerinden birçok eser Osmanlıcaya çevrilmiştir. Yabancı ülkelere 

öğrenciler gönderilmiştir (Topdemir ve Unat 2008: 160-165). Buradan anlaşılacağı üzere Batı’nın 

modern bilimi, on sekizinci yüzyılın sonlarında açılan askerî mühendis okullarıyla Osmanlı devletine 

girmeye başlamıştır (Sayılı Mayıs 1985: 320). Başka bir ifadeyle XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk 

Düşüncesi, büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içine girmiştir. Bu süreçte askerî ve sivil 

mühendishaneler ile tıbbiyelerde yetişen insanlar, Avrupa’nın bilim ve felsefesini Osmanlıya 

aktarmaya başlamıştır (Demir 2016: 126). Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa’da 

meydana gelen bilimsel faaliyetlerin takip edilmesi ve yeni bilimsel faaliyetlerin yapılması için ülkede 

öğretim kurumları kurulmuştur.  

Görüldüğü üzere Osmanlı devletinin kuruluşunda yıkılışına kadar geçen altı yüz yıllık dönem 

içerisinde bilimsel faaliyetler öncelikli olarak medreselerde nakli ilimler üzerine başlamış sonrasında 

ise akli ilimlerin medreselere girmesi ile devam etmiştir. Medreselerin yanında Osmanlı 

coğrafyasında kurulan hastaneler, kütüphaneler ve rasathaneler ile bilimsel faaliyetler daha etkin bir 

biçimde gelişmiştir. Bu süreçte matematik, astronomi, coğrafya, tıp, kimya ve edebiyat gibi alanlarda 

önemli çalışmalar yapılmıştır. İnsanlık tarihine kalıcı eserler bırakmış önemli ilim adamları 

yetiştirilmiştir. Böylece Osmanlı beyliği, Osmanlı İmparatorluğuna dönüşerek insanlık tarihinde 

kalıcı izler bırakmıştır. Günümüz dünyasında yüce Türk milletinin kurmuş olduğu Türkiye 

Cumhuriyeti devleti ile bilimsel faaliyetler hızlı bir biçimde devam etmektedir.  

Sonuç olarak, Türkler tarihin en köklü ve en güçlü medeniyetlerinden birisi olarak tarih 

sahnesine yerini almıştır. İnsanlık tarihinin en önemli uluslarından birisini temsil eden Türkler, başta 

Asya coğrafyası olmak üzere Avrupa, Afrika, Anadolu gibi dünyanın birçok coğrafyasında önemli 
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devletler kurmuştur. Türkler, egemen oldukları bölgelerde siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve 

demografik hayatın yeniden şekillenmesinde başat rol oynamıştır. Ayrıca tarihte kavimler göçü olarak 

adlandırılan ve birçok milletin dünya coğrafyasında hareketine neden olan olayların meydana gelmesi 

Türklerin askeri, siyasi ve stratejik gücünün bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu bakımdan Türkler, 

insanlık medeniyetinde hem tarihi olan hem de tarih yazan seçkin uluslardan birisi olarak yer almıştır. 

Türkler, tarihsel süreç içerisinde egemenlik kurmuş oldukları bölgeleri yurt olarak 

benimsemişlerdir. Türkler yurt olarak benimsedikleri bölgelerde farklı toplumlar ile karşılaşmışlardır. 

Bu karşılaşmalar Türklerin zaman içerisinde İslam dinini tanımasına ortam hazırlamıştır. İslam 

dininin tanınmasıyla İslam inancını benimseyen Türkler, kendi milli kimliklerini muhafaza etmeye 

devam etmişlerdir. Bu süreç tarihte genel olarak İslam Öncesi Dönemde Türkler ve İslam sonrası 

dönemde Türkler olmak üzere dual bir tarih perspektifinin oluşmasına ortam hazırlamıştır. Türkler, 

hem İslam Öncesi Dönemde hem de İslam Sonrası Dönemde var oldukları bölgelerde medeniyet inşaa 

etmişidir. Bu medeniyet içerisinde medreseler, hastaneler, kütüphaneler, rasathaneler gibi döneminin 

önde gelen kurumlarını kurmuşlardır. Bu kurumsal yapılar içerisinde temel bilimler, formel bilimler, 

sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında önemli çalışmamlar yapmışlardır. Bu çalışmalar 

çerçevesinde her bilim dalında önemli ilim insanları yetiştirmek suretiyle bilim dünyasına önemli 

katkılar sunmuşlardır. 

Öte yandan Türklerin, tarihsel süreçte farklı coğrafyalara göç etmeleri, göç ettikleri bölgeleri 

yurt edinmeleri, devlet kurmaları, kültür oluşturmaları, kurumsal yapılar meydana getirmeleri ve imar 

etmeleri askeri, siyasi, stratejik gücün yanında bilimsel bilgininde ileri düzeyde kullanımını 

gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle Türkler, var oldukları tüm mekânlarda ve zamanlarda yaptıkları 

mücadelelerde başarılar elde etmeleri bilimsel bilgiden etkin bir biçimde yararlanmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu bakımdan Türklerin tarihinde bilimsel bilgi ve bilimsel üretim kültürü her daim 

mevcut olmuştur. Zira Türkler, insanlık medeniyetine bilimsel bilginin sağlamış olduğu imkân ile 

temel bilimlerde kalıcı eseler bırakmış, dünyanın en köklü ve saygın uluslarından birisi olabilmiştir.  
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ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF RATIONALITY IN 

EASTERN PERIPATETISM 

Shermukhamedova NIGINAKHON1 

Abstract 

Eastern peripatism was formed and developed under the conditions of Islamic monotheism. Eastern 

rationality not only showed the strength and ability of the mind in solving logical and epistemological 

problems, but also recognized its superiority in answers to vital questions and tasks. 

The ontological rationality of eastern peripatetism was addressed to the highest principle and principle 

of all things. According to the ideas of the Qur'an, ontological rationality was reduced to three 

principles: Allah is the only God and the reason for being; peace is the result of God's creation; man is 

God's creation, but he has a special destiny. Comprehending the Koranic truth developed by different 

directions of Islamic philosophy, representatives of eastern peripatetism relied on ancient Greek 

rationality, where an ontological understanding of rationality was laid. Based on the teaching of their 

ideas, Al-Farabi, Ibn Sina and other representatives of Islamic philosophy were engaged in 

substantiating the idea of God and solving the problem of knowledge of God. Since al-Farabi and Ibn 

Sina showed interest in naturally scientific knowledge of nature, they were inclined to scientific 

knowledge of the whole world of the manifested, but not hidden, transcendental world, and the subject 

area of their metaphysics was both the transcendental beginning itself and the world generated by this 

beginning . 

Keywords. Ontology of understanding, the reason for being, the creation of God, Eastern 

peripatetism, the ability of the mind. 

 

 

Al-Farabi writes that metaphysics consists of three sections. The first one studies existing things 

"because they are existing objects." The "Foundations of the proofs of the theoretical sciences", such as 

the logic of arithmetic and other particular sciences in relation to the metaphysics of science, is studied 

in the second section. The third section is aimed at studying the “existing intangible objects” whose 

hierarchy is concluded by the Primordial Principle, the one and only [Farabi p.172-173]. Thus, 

metaphysics includes the doctrine of God, which “Explains that all existing objects follow Him in being. 

He is the first being who tells everyone, besides himself, being. He is the first one who communicates 

all that is true, besides himself, the truth” [Farabi p. 174]. Divine science explores the supernatural 

world, so from the ontological point of view it is the doctrine of the principles of being in general as a 

whole. But she, through the knowledge that private sciences provide, studies and secondary natural 

being - a derivative of the divine essence. His knowledge leads to the knowledge of the divine world. 

Metaphysics begins with a study of the world of physical objects and ends with a study of 

supernatural metaphysical areas and goes back to the First Cause. Since metaphysics is defined as a 

rationalistic doctrine of God, philosophy is recognized as knowledge of everything, as well as the 

science of education and enlightenment. 

Oriental peripatetics create a philosophical concept of the mind, the deep ontology of which is 

contained in the First Existence. 

The theme of reason is always present in the philosophical views of the Eastern interceptors in 

the presentation of the content, purpose and purpose of various sciences, their significance in the 
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disclosure of the natural world and man. In the golden heritage of medieval thinkers of eastern 

peripatetism, the mind acts as a unity of cognitive logical and aesthetic. 

If the ontological substantiation of the rationality of eastern peripatetics is based on the concept 

of emanation and the doctrine of the four intelligences, then the epistemological aspects are associated 

with two positions. The first traditionalist-fideistic one demanded a literal interpretation and reading of 

the Qur'an and refused to explain the contradictions contained in the Holy Texts. The second position, 

relying on reason, considered it possible to state the provisions of the Holy Texts, which later provoked 

a creative attitude to the Holy Texts and the development of the practice of their various interpretations 

Dividing the spheres of activity of the mind, the eastern peripatetics recognized the priority of 

the intellectually-imaginary form of knowledge of the world and God. The comprehension of truth can 

be traced as a path from subjectivity to substance, from self-knowledge of a person to knowledge of 

God, and again to man. The rational soul manifests itself as a practical and theoretical force. The 

practical mind must dominate the lower forces of the soul and, at the same time, obey the theoretical 

mind. The practical strength of the soul develops moral principles, while the theoretical one develops 

knowledge aimed at comprehending the truth. 

Ordinary truth should open the way to divine truth and reveal its highest purpose and meaning 

of being and life, show the path to perfection. 

Like Farabi’s teachings in Ibn Sina, the subject of higher science is absolute being, not 

individual things, and that the content of its questions is those states of being that arise from being itself 

and are inherent to it. [Ibn, Sina, 105]. Ibn Sina claims that in this science the causes inherent in every 

being are studied. God’s knowledge of everything that exists, its unity is an integral and most important 

part of this science, therefore it is called divine science. “The principles of all sciences are based on this 

science, and although it is studied at the end, in reality it is the first [Ibn, Sina, 105]. 

Studying the views of the ancient philosophers Farabi and Ibn Sin, they applied the 

methodological approaches they developed to understand Islamic monotheism and thus develop the 

Aristotelian idea of a thinking mind, a motionless and eternal Prime Mover, matter and form regarding 

the idea of God in Islam. God is the cause of himself, the actual form that generates the beginning, which 

the eastern peripatetics designate as "Necessary Existence", "Root Cause". 

The First Existent possesses the most perfect and best qualities and, as Farabi asserts, “there can 

be no better and more worthy of His being, just as there cannot be a being that precedes Him, standing 

on an equal level with it being independently of Him” [Farabi, p. .65]. “The names that should be called 

the First Existence are names denoting the perfection and excellence of the things around us, but none 

of these names denotes the perfection inherent in Him in His substance” [Farabi, p.75]. 

Islamic culture tried differently to justify Islamic monotheism. If some referred to the Qur'an, 

considering its content an irrefutable proof of the truth. Others relied on mystic-intuitive insight as a 

special way of seeing the truth. And the third proceeded from a philosophical logical justification of the 

existence of Allah. Four were guided by routine practical practice and empirical experience. 
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Consequently, the variety of theoretical positions substantiating the idea of Allah testifies to the 

intensive development of the intellectual thought of medieval Islamic culture. 

It should also be noted that the mutazilites, as representatives of the early Kalam, were the first 

to turn to reason as a criterion of religious knowledge. Allah, they believed, is a source of external events 

and circumstances, but in reality, the meaning of a person’s life depends on the person himself, since 

with the help of the mind he himself makes this choice. Mutazalites understood the mind as a divine gift 

that gives a person the opportunity to determine his actions in earthly life and, in accordance with which 

he must receive retribution in the afterlife. 

Oriental peripatetics create a philosophical concept of the mind washed away the ontology of 

which is contained in the First Existence. Al-Farabi say, “Regarding the First Existing, one should have 

the conviction that this is Allah Almighty. He is the closest reason for the existence of the Second causes 

and an active mind” [Farabi, p. 48]. According to his vision of the worldview, the universe is divided 

into supralunnial and sublunar worlds. At the top of the first is the First Cause, and at the top of the 

second is a thinking person. The first mind of the self-thinker gives rise to second causes corresponding 

to the first sky, the sphere of fixed stars and planets. This is ten minds in nine realms. The active mind 

does not have a sphere, the sublunary world corresponds to it, and the Active mind should be called 

“Faithful spirit”, “Holy spirit” and other similar names [Farabi, p.48]. Reason is in everything, it is 

inherent in the spheres of the supra-moon world, it is embodied in man as one of the links in the universal 

hierarchy and creation of God. 

Thanks to this concept, where a person represented a connecting link, in the form of opposites 

of the divine and material world, Islamic peripatetics overcame the substantial difference between God 

and the world through the mind and presented it not only as a metaphysically theological, but also an 

astronomical, cosmological concept, where the mind is the engine of the spheres of the universe [ Farabi, 

p.67]. Thus, this concept is an expression of the idea of cosmic unity, which is associated with the further 

development of the idea of harmony of the universe. 

In the philosophy of eastern peripatetics, the mind is present in everything, and when setting out 

the content, purpose and purpose of various sciences, their significance in revealing the essence of the 

natural world and man, their meaning and in describing particular issues. Consequently, in the 

philosophy of eastern peripatetics, the mind appears in the unity of cognitive, logical, aesthetic and 

moral. 

Even in the time of Plato, the opposite of opinion and knowledge was revealed. In the teachings 

of Nicholas of Cusa, I. Kant, G. Hegel, a distinction is made between reason and reason, common sense 

and reason. The historical and philosophical heritage periodically introduced its explanations into the 

concept of reason due to social processes. In this sense, eastern peripatetism is no exception. For 

example, the “Book of the Soul” by Ibn Sina examines the meaning of the concept of reason on the basis 

of Aristotelian works on logic, ethics of psychology, as well as the views of contemporaries or 

representatives of Sufism. Al-Farabi identifies six meanings of the concept of “intelligence” that have 
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taken place in the modern era: intelligence - used in vernacular, used in the debates of the Mutakallim, 

the third - contained in the “Second Analytics” of Aristotle, the fourth - used by Aristotle in his Ethics, 

the fifth - in the work “On the Soul,” the sixth in “Metaphysics.” In his treatise On Intelligence, al-Kindi 

clarifies the Aristotelian distinction between possible and acting intelligence. 

In the teachings of the Eastern peripatetics about the “four intelligences”, “the deep wash away 

of the ontology of the human mind, rooted in the Active Mind” is substantiated [Kurmangalieva G. 91]. 

His mission to the human mind was important. In his treatise, al-Kindi made a distinction between the 

intelligence of opportunity, active intelligence and evidence-based intelligence. At the same time, al-

Kindi considered active intelligence as the highest spiritual substance, towering above the soul and 

capable of translating its states of possibility into a state of relevance. Thus, according to E. Gilson, 

“under the influence of Alexander Aphrodisian, the Arab thought from the very beginning accepted that 

for all people there is only one active Mind, that each individual possesses only intelligence in 

possibilities and that under the influence of an active Mind separated from him, this intellect passes from 

opportunity to action ”[Gilsson, E. p. 262]. 

Developing these ideas further, al-Farabi sees the mind as an identity of thought and being, the 

origins of which go back to the philosophy of Parmenides, Plato and Aristotle and which, according to 

A.Kh. Kasymzhanova anticipated Hegel’s panlogism. He states: “Thoughtful being - turns into being 

self-thinking, thoroughly transparent from the point of view of penetration by the intellect. The 

comprehensibility of the world, its susceptibility to mental coverage, the similarity of the activity of the 

mind with the internal organization of the object being comprehended turns into a rationale for the 

rationality of the world, the law of the world ”[Kasymzhanov, A. p. 101]. 

The absolute or Divine mind and the human mind are two vertical poles between which the two-

part process — the descending and ascending ones — is the process of interconnection. First, the 

absolute mind, the form of forms, according to Aristotle, sends the form down to make intelligible things 

real, and then, when these forms are actualized in things, they begin to ascend the steps of perfection 

back to their source. 

Following Aristotle, Al-Farabi singles out the functions of the intellect into potential, relevant, 

acquired, and active intellect. He also separates the intellect in possibilities from the knowledge that this 

intellect can acquire, the intellect in action - from the same knowledge when it acquires it. Speaking 

about these types of intelligence, he refers to the Aristotelian thought recorded in his works and this 

testifies to the al-Farabi thought experiment. 

Al-Farabi believes that potential intelligence is the mind or the mind, able to perceive objects of 

thought, this is the ability of a person to know the world. “Potential intelligence is a certain soul, part of 

the soul, one of the soul’s abilities or something, the essence of which is capable or ready to abstract the 

essence and form of existing objects from matter” ”[Farabi, p.23]. Before the act of cognition, the mind 

is in a state of opportunity on the part of both the subject and the object. From the side of the subject, it 

is potential, since it is updated only when it extracts the forms of things, i.e. extracts them from 
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immersion in matter i.e. depends on the mind of things. From the side of the object, it is also potential, 

since the ability to think of oneself does not depend on it, but continues in the cognitive process of the 

subject. 

The principle of turning potential intelligence into actual is called the active mind. 

An active mind is a spiritual principle that communicates matter of its form, and human intellects 

have the possibility of knowledge of these forms. According to Farabi, active intelligence is an 

abstracted form that has never been in matter and is completely unconnected by it. It is he who turns 

that essence into potency, into actual intellect, and he transforms potential intelligible objects of intellect 

into corresponding actual objects [Farabi, p. 33]. This mind is always in action. Its action forever affects 

the sublunar world. The differences in the results of its impact on the sublunar world are explained by 

the fact that different things and intellects experiencing its impact are disposed to accept it. The active 

mind is the link between the potential and the actual mind. The main goal of man is to comprehend the 

highest happiness through connection with the Root Cause. 

In the "Book of the Soul," Ibn Sina continues the ideas of the mind of al-Farabi. The ontology 

of the soul according to Ibn Sina manifests itself as an individual being, an individual soul, and as a 

being of universal power. According to the theory of Ibn Sin the tenth - The active mind affects the 

earthly world. From an ontological point of view, this is the beginning of the multiplicity and variability, 

individualization of everything earthly. The active mind gives the forms of the first matter of the 

sublunar world, among which is the immortal soul that places in the body. 

If al-Farabi put forward the idea of an active, active mind, then Ibn Sina develops the doctrine 

of the soul of man, which on a substantial basis is the same as spirit, is attributively close to the body 

and is its direct engine. The soul is a collection of abilities and forces given to the material body. 

According to Ibn Sina, the plant, animal and rational souls form a progressive series - from the 

unconscious plant life force to the rational activity of man. A plant soul is defined by him as the first 

completion of a natural organic body and to the extent that it multiplies, grows and nourishes. The 

animal’s soul, in accordance with the actions performed by it, is defined by Ibn Sina as the first 

completion of a natural organic body - to the extent that it perceives the individual and performs arbitrary 

actions. The base of the animal soul is formed by the elementary abilities of the senses, over which are 

abilities that determine sensory perception. 

The intelligent soul, according to Ibn Sina, manifests itself as a practical and theoretical force. 

The practical mind must dominate the lower forces of the soul and, at the same time, obey the theoretical 

mind. The practical strength of the soul forms moral canons, and the theoretical one - knowledge aimed 

at comprehending the truth. Theoretical force differs from other forces in that it can operate with general 

forms abstracted from matter. Thanks to the intelligibly comprehensible abstract forms, theoretical force 

reaches the highest stage of contemplation. Metaphysical thinking is an acquired mind and is symbolized 

by an active mind. At the level of the acquired mind, man unites with the universal spirit. In it, a person 

gains the highest happiness and personal immortality. At the level of the acquired mind, human 
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intelligence is attached to eternal truths and thus becomes involved in eternity. Based on the thesis of 

the substantiality, immateriality and incidents of the soul, Ibn Sina proves the immortality of a rational 

soul having reached the stage of acquired intelligence. On this basis, ibn Sina refutes the idea of the 

transmigration of the soul. Despite the fact that the idea of the transmigration of the soul was developed 

by al-Farabi and Ibn Sina denied it. 

Ibn Sina under the intellectual process of comprehension of the truth understood the movement 

from the state of the material mind to the acquired mind. If the material mind is a rational force, then 

the acquired mind is a mind of an intelligible form. 

Eastern peripatetics distinguish and say in their works that the path of universal human 

comprehension of truth is different from the individual. It identifies the result of people's activities and 

their value orientations. The universal forms to which the cognitive activity of man is subordinated are 

not contained in the psychology of man, his natural inclinations. A person accepts them from the 

experience of others through theoretical knowledge. By assimilating his individual mind, he does not 

deal with sensually perceived things in itself, but with idealized activity, with the definition of a thing 

given by past experience. Therefore, the knowledge of man masters reality through human experience, 

through knowledge expressed through the universal forms of this development. Man possesses this 

knowledge not through direct experience, but as a result with the social content of universal forms, 

through logic. 

The mind works in categorical definitions, not just wrapping the data of sensory perception in 

the form of verbal expression, but makes categorical forms a measure of truth, using them as principles 

of the mind. 

Thus, the true knowledge for the eastern peripatetics is the knowledge of evidence and the most 

reliable. Its truth is based on logical laws that protect against errors, in accordance with the system of 

evidence. 

Eastern peripatetics tried to find criteria of reliability in universality and the need for judgment, 

its evidence was a fairly influential trend in Islamic culture. Along with it, other forms of human 

relations to the world were formed and developed, where the criterion of reliability was a person’s 

personal experience, his appeal to the experience of his feelings and experiences. 

The development of eastern peripatetic rationality has shown that the human mind has cognitive 

power and is able to discover the truth contained in Revelation. 
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DİL DÜŞÜNCE VE MANTIK EKSENİNDE NECATİ ÖNER 

Sinem ÖNDEŞ1 

Özet 

Nasıl ki insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için bir kalbe, hatta ona sürekli çalışarak kan pompalayan 

damarlara ihtiyacı varsa; bir toplumun da ayakta kalabilmesi için her zaman tazeliğini koruyan bir ilim 

ve felsefeye ihtiyacı vardır. Bu tazelik, ancak o toplumda yaşayan, ona derinden bağlı ve toplumu adına 

faydalı işler yapan bireyler vasıtasıyla korunur. Her toplumda olduğu gibi, bizim toplumumuzda da ilim 

ve felsefe anlamında ülkesini kalkındırmaya, gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmaya çabalamış ve 

hala da çabalayan değerli düşünürlerimiz vardır. Bunlardan adı anılmaya layık olanlardan biri de 

şüphesiz, Türkiye’de klasik mantık biliminin kurucusu olarak bilinen Necati Öner’dir. 

Öner’e göre, mantık bir zihin terbiyesidir. Bu terbiye zihne yol gösteren rehberlerle gerçekleşir ki bu 

rehberlerin en önemlisi dildir. Dil olmadan medeniyetten bahsedilemez, zira dil, bir milletin “Ben”idir. 

İnsan, dil sayesinde duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarır. Düşünme ise, akıl yürütme, 

karşılaştırma, tanımlama gibi tüm zihin faaliyetlerini kapsayan bir yetidir. 

Dil ile düşünce arasında kopmaz bir bağ mevcuttur. Bu bağdan, birçok düşünür ilham almış ve dille 

düşünme arasında özdeşlik kurmuşlardır. Kimisine göre dil olmadan düşünme olmaz, kimisine göre ise 

dil olmadan düşünme gerçekleşebilir. Dil ile düşünmenin önceliği-sonralığı meselesinde bazı düşünür 

ve dilbilimciler bu iki süreci tek kelime ile ifade yolunu seçmişlerdir: Mantık. İşte bu bildiride 

amaçlanan, Necati Öner’in dil-düşünce arasındaki bağlantıdan faydalanarak mantık ilmini felsefesinde 

nasıl mihenk taşı haline getirdiğidir. Bu bağlamda, ilk olarak onun dil ve düşünce hakkındaki görüşleri 

değerlendirilecek, sonrasında Türkiye’de klasik mantığa yaptığı katkılardan söz edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Necati Öner, Mantık, Dil, Düşünce 

 

NECATI ONER IN THE CONTEXT OF LANGUAGE THOUGHT AND LOGIC 

Abstract 
Just as how people need a heart to live, even to veins pomping blood to the heart, society needs science 

and philosophy in order to keep alive itself. This aliveness is only protected by people bounded to that 

society who make beneficial works for it. As well as any other countries, there are a lot of valuable 

philosophers in our country who has tried to bring our nation to the same level with developed 

civilization. One of these philosophers, no doubt, is Necati Oner known as the founder of classical logic 

science in Turkey. 

According to Oner, logic is a mind training. This training takes place with guides directing the mind 

and the most important guide is language. Without language, it is pointless to mention the society, 

because language is the identity of it. People transfer his/her feelings and thoughts to other people 

through language. Thinking, on the other hand, is a competence which includes all mind activities like 

reasoning, comparison and definition. 

There is an unbreakable bond between language and thought. This bond affected several philosophers 

and they made an analogy between language and thought. To some, there is no thinking without 

language. To the others, it is just the opposite. In the post-priority issue of thinking and language, some 

philosophers and linguists have chosen to express these two processes in one word: Logic. In this 

context, his opinions over the thought and language, will be evaluated, then we will try to mention his 

contribution to classical logic in Turkey. 

Key Words: Necati Oner, Logic, Language, Thought.  

 

Giriş 

Doğduğunda anne-babasına verilen kâğıt parçası ile devlet nezdinde varlığı kabul edilen 

insanoğlu, esas kimliğini uğruna çaba gösterdiği, büyük mücadeleler verdiği bilgi birikimleri vasıtasıyla 

kazanır. Zira bu birikimler, ömrü boyunca ona yol arkadaşlığı yapacak, karakterini oluşturacak ve 

mücadelesine yeni neferler kazandıracaktır. Hayatın her alanında var olan bu mücadele, elbette 

akademik sahada da varlığını gösterecek, her daim milletini muasır medeniyetler derecesine çıkarmak 

isteyen, bu amaç için sebat gösteren, çalışmayı elden bırakmayan akademisyenler olacaktır.  Bu sayede 
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tek bir alanda değil; dilde, düşüncede, bilimde, hukukta, sanatta ve diğer tüm alanlarda gelişme baş 

gösterecek, böylece tek tek insanlar asıl kimliklerini bu yolla kazanacaklardır. Peki, kimlik nedir? 

Kimlik, yapılan iştir; kişiyi kişi yapan, adı söylendiğinde kişiden ayrı düşünülemeyen ve kişinin ömrünü 

adadığı her şeydir. İşte Necati Öner de ömrünü mantık ilmine adamış, kimliği artık “mantık” olmuş 

nadide şahsiyetlerden biridir. 

Mantıkçı kimliğiyle tanınan Necati Öner (1927-2018), Tortum (Erzurum) da doğmuş, 1949-

1950 ders yılının kış döneminde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe 

Bölümü’nden mezun olmuştur. 1953’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Mantık 

Kürsüsüne asistan olarak atanmış ve hayatı boyunca mantık ve felsefe alanında çalışmalar yaparak, 

Türkiye’de klasik mantığın tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Yalnızca mantık çalışmalarıyla 

yetinmeyen Öner; bilgi, bilim, hürriyet, dil, kültür, zihniyet ve medeniyet gibi birçok alan ve konuda 

birçok makale ve eser kaleme almıştır.    

Öner’e göre mantık, bir zihin terbiyesidir. Bu terbiye zihne yol gösteren rehberlerle gerçekleşir 

ki bu rehberlerin en önemlisi dildir. Zira dil olmadan, tıpkı Humboldt’un dediği gibi her düşünce 

karanlıktır (Akarsu, 1998: 31). Büyük bir dil hassasiyetine sahip olan Öner, düşüncenin aydınlığa 

kavuşması için meseleyi felsefi bir derinlikte ele alarak tenkit ve tahlil eder, önemli çözümler sunar 

(Tozlu, 2019: 35). Bu sebeple ilk olarak, Öner’de dil ve düşünce bağlantısı ele alınarak bu ikisinin 

birbirine neden kopmaz bağlarla bağlı oldukları açıklanmaya çalışılacak; ardından da dil, düşünce ve 

mantık bağlamında “düşünce olarak mantık” ve “bilim olarak mantık” ile kastedilenin ne olduğu 

gösterilecektir.  

Dil ve Düşünce 

“Belirli ve standart anlamları olan sözcüklerden ve bir iletişim yöntemi olarak kullanılan 

konuşma formlarından meydana gelen yapı ya da bütün” (Cevizci, 2003: 105) olarak tanımlanan dil, 

Öner’e göre, yalnızca insanlar arasında iletişimi ve mevcut bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlayan bir vasıta değil, aynı zamanda var olanları tanımak için yeni bilgiler elde etmede yol gösteren 

bir rehberdir (Öner, 2013: 9). Bu rehber sayesindedir ki, milletler oluşur, medeniyetler gelişir. O halde 

dil, bir milletin kimliğidir. Bu kimlik, milli kültürün de en temel unsurudur. 

Öner’in tabiriyle “dil, bir milletin Ben’ini oluşturur” (Öner, 2013: 9). Bir toplumun Ben’inin 

nasıl oluştuğunu anlamak için ilk olarak, dilin, her toplumun ortak malı ve sözcüklerin de delalet ettikleri 

kavramların içeriğini oluşturan bilgilerin kaynağının anonim olduğunun kabul edilmesi gerekir. Böylece 

bu anonim içerikler her millet tarafından kendi dünya görüşü çerçevesinde doldurularak, o ortak Ben’i 

oluşturacaktır (Öner, 2013: 49). Kavramların içeriğinin hâkim tutuma göre doldurulması her toplumun 

kendi dili ile âleme baktığını kanıtlar. Bu tutum sebebiyle de bir toplumu millet yapan öğelerin başında 

dilin geldiği söylenebilir. Demek ki Öner’e göre ortak dil, birlikte yaşayanları harcı gibidir (Öner, 2013: 

21). Onları bir arada bulunduran şartların en önemlisidir.  

Düşünce tarihi boyunca birçok düşünür tarafından incelenen “dil” konusu, yöntemli ve bilgi 

temelli olarak ilk defa Platon tarafından Kratylos diyalogunda ele alınmıştır. Platon’da dil, bilginin 
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başlangıç noktasıdır (Akarsu, 1998:16). Öner de benzer bir tutumla dili, bilgi temeli açısından irdeler. 

Ona göre, dilin kendisi bir bilgi türü değildir, bir semboldür, bilginin ifade aracıdır (Öner, 2013: 39). 

Öner’in bakışından dil, bilinçli olarak meydana getirilmiş, toplumsallaşmış bir semboller 

sistemidir. Bu vasıta ile insan duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarır. Düşünme ise, geniş anlamı ile 

zihnin bütün faaliyetlerini kapsayan; insanın yargıda bulunma, akıl yürütme, seçme, açıklama yapma, 

mukayese etme, tanımlama gibi fiilleri gerçekleştirme yetkisidir. Bu noktada dil bilimcisi Ed. Sapir’in 

“Diller düşüncemizi kuşatan elbise gibidir” (Öner, 2013: 59) sözünü aktaran Öner, aslında bu ikisinin 

birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin sinyallerini verir. 

Eski çağlardan bu yana birçok filozof tarafından “dil ve düşünce” hakkında çeşitli tartışmalar 

yürütülmüştür. Bu tartışmaların temelini oluşturan unsur hangisinin önce olduğudur. Bu konu üzerinde 

bilim adamlarının iki görüş etrafında toplandığını ifade eden Öner, ilk olarak, düşünmeyi sağlayan akıl 

olmazsa dilin de olamayacağına vurgu yapan Couturat’ın “fikirler arasındaki ilişkilerin incelenmesi dilin 

incelenmesinden önce gelir, yani mantık dilden öncedir” sözünü örnek gösterir. İkinci görüş ise, dil 

olmazsa düşüncenin de olamayacağı yönündedir. Sözgelimi Alman düşünürleri Thomasius ve 

Hamann’a göre dil olmasaydı akıl olmazdı. Yani onlar açısından dil, düşüncenin bir aleti değil, 

düşünceyi yaratan şeydir. Düşünme onlara göre bir “iç konuşma” şeklinde ele alınabilir (Öner, 1999: 

303 ve Öner, 2013: 22, 50 ). 

Öner, dilin mi yoksa düşüncenin mi önce geldiği hakkındaki fikirleri uzun uzadıya 

makalelerinde ele aldıktan sonra, bu konu hakkında kendi fikrini açıklıyor. Ona göre, mantıken 

düşüncenin önceliği kabul edilse bile, dil olmadan onun varlığı bilinemez. Demek ki dil ile düşünce 

arasında sıkı bir ilişki vardır. Biri olmadan diğerini temellendirmek mümkün olmadığı gibi, karşılıklı 

etkileşim içinde olduklarından gelişmelerinde de bir paralellik mevcuttur. Zira ona göre zengin bir dil, 

derin düşünmeye imkân sağlarken, derin düşünme de dilin gelişmesine yol açar (Öner, 2013: 50).  

Dil, Düşünce ve Mantık 

Dil ile düşünmenin önceliği, sonralığı, birliği ve ayrılığı konularında birçok düşünür ve 

dilbilimci bu iki sürecin işbirliği halinde olduğu fikrinde birleşir. Hatta bu işbirliği o derece ileri 

boyuttadır ki, bu iki süreç bazı dillerde tek kelime ile ifade edilmiştir: Mantık. 

Bugün mantık kelimesini karşılamak üzere Batı dillerinde kullanılan “Logique” terimi, eski 

Yunanca “Logos” kelimesinden türetilmiştir. Logos hem söz hem de akla ait olduğundan akıl yürütme 

ve dili aynı anda ifade eder. Arapça’daki “nutk” kelimesi de logos ile aynı anlamdadır ve mantık terimi 

bundan türetilmiştir (Öner, 2013: 62). Fârâbi’ye göre “nutk” kelimesi eskilere göre üç şeye delalet eder: 

1. İnsanın makulleri (akledilirler) idrak edebileceği kuvvete ki bununla ilim ve sanatlar elde edilir ve 

onunla hareketlerin güzeli ve çirkini ayırt edilir. 2. İnsanın nefsinde anlayış yolu ile hâsıl olan 

makullerdir. Bunlara “içten konuşma” derler. 3. İçeride bulunan şeyi dil ile söylemektir ki, buna da 

“dıştan konuşma” derler (Türker-Küyel, 2017: 283; Öner, 1998a: 13). Demek ki; gerek logos gerek nutk, 

aynı zamanda, hem dili hem de düşünmeyi ifade etmeleri bakımından, bu iki sürecin birbirine kopmaz 

bağlarla bağlı olduklarını kanıtlayan iki kelimedir. Fârâbi’nin yaptığı tanımlamadan anlaşıldığı 
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kadarıyla, kelime anlamı ile hem düşünme hem de bunu ifade etme biçimi olan konuşma ile ilgili olarak 

tanımlanan mantık; terim anlamı ile hem bir bilimin adı olarak hem de bir düşünme tarzı olarak 

kullanılır. 

Öner’e göre gündelik hayatta herhangi bir söz veya yazı karşısında mantıklı ya da mantıksız 

deyimlerini kullanırken kastedilen mantık bilimi değildir. Zira insan mantık bilimini öğrenmeden de 

mantıklı düşünür. O halde “bilim olarak mantık”la “düşünce olarak mantığı” ayırmak gerekir. Bilim 

olarak mantığın menşeine bakıldığında Aristo görülür, fakat düşünce olarak mantığın menşeinde durum 

farklıdır. Zira mantıklı düşünce mantık bilimi kurulmadan önce de vardı (Öner, 2011:11). Necati 

Öner’in doçentlik tezinde incelediği “Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi”nde 

kastedilen ve açıklanan, bu “düşünce olarak mantık”tır. 

Bilim olarak mantıkla, düşünce olarak mantığın birbirinden kopuk olan şeyler olmadığını ifade 

eden Öner, yalnızca birincisini, ikincisinin düzenli bir tasvirinden ibaret görür.  Ona göre bilim olarak 

mantığın işlevi düşünceyi düzenlemekse, mantık için, “doğru düşüncenin şartlarını ve onun işleyiş 

tarzını inceleyen bir bilim” tanımlaması doğru kabul edilebilir. Mantıklı düşünme, doğru veya tutarlı 

düşünmedir. Tutarlı düşünme ise, akıl yürütmenin, akıl ilkeleri (özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü şıkkın 

imkânsızlığı, yeter sebep ilkesi) denilen ilkelere uygun olması ile mümkün olur (Öner, 1998a: 14). Akıl 

yürütme hükümler arasında bağ kurarak, zihnin bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri elde etmesidir. 

Eski mantıkçılar mantığı konusuna göre tanımlarken; “hakikate sevk eden zihin işlemlerinin bilimi” 

olarak ifade ederken; mantığı amacına göre tanımlayanlar ise, onu “zihni hatadan koruyan bir alet” ya 

da “şeylerin bilgisinde aklını iyi kullanma sanatı” olarak izah ederler (Öner, 1998a: 15). Bu tanımlarda 

mantığın hem teorik hem de pratik yönüne vurgu yapılır ki bu, az önce ifade edilen, “bilim olarak 

mantık” ve “düşünce olarak mantık” arasındaki çizgiyi belirginleştirir. Bilim olarak mantığı, doktora 

tezi olan Tanzimat’tan Sonra Türkiye'de İlim ve Mantık Anlayışı adlı eserinde ele alan Öner, tarihsel bir 

çizgide, sistematik olarak mantığın gelişim seyrini bizimle paylaşır. Bu noktada eserin genel şemasını 

anlamak bakımından “bilim olarak mantık” hakkında biraz tarihi bilgi vermek konuyu daha iyi anlamak 

açısından fayda sağlayacaktır: 

Bilim olarak mantığın kurucusu, hemen herkesin üzerinde hem fikir olduğu Aristoteles (MÖ 

384-322)tir. Aristo Organon adı altında yazdığı altı kitapta (Kategoriler, Önermeler, Birinci Analitikler, 

İkinci Analitikler, Topikler, Sofistik Deliller)  mantık konularını incelemiş; kavramlar, hükümler, akıl 

yürütmeler ve çeşitli ispat şekilleri üzerinde durmuştur. Akıl yürütmelerde en çok kıyasa yer veren 

Aristo’ya göre kıyas, mantığın belkemiğidir (Öner, 1998a: 16). Mantık anlayışı metafizikle sıkıdan 

sıkıya ilgili olan Aristo, zihnin kanunlarının aynı zamanda varlığın da kanunları olduğunu düşünür. 

Aristo öyle bir mantık anlayışı inşa etmiştir ki asırlar boyunca, hem İslam dünyasında hem de 

Batı’da filozofların her türlü aşma ya da yıkma girişimine karşı üstünlüğünü muhafaza etmiş, tek otorite 

olarak hüküm sürmüştür. Konu bağlamında bizleri ilgilendiren husus, Aristo’nun mantık anlayışının 

İslam kültür dünyasına nasıl taşındığı ve bugünkü anlamda mantığa nasıl tesir ettiğidir. Bu tesirin 

başlangıcını, Aristo’nun eserlerinin Arapçaya tercümesinde görmek mümkündür. Tercümelerle 
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başlayan Aristo mantığına karşı ilgi gittikçe artmış, Aristo’nun mantık kitapları defalarca tefsir ve şerh 

edilmiştir. Diğer alanlarda olduğu gibi mantık alanında da birçok eser telif edilmiş; el-Kındi, Fârâbi, İbn 

Sina, İbn Rüşd, Fahreddin er-Râzi ve Seyyid Şerif gibi düşünürler mantığı, ilmi tartışmalarının 

başlangıcı, sistemlerinin temeli saymışlardır (Öner, 2012: 22). 

İslâm düşüncesine bakıldığında mantığa dair yeni araştırmaların Fârâbi ile başladığı görülür. 

Fârâbi, mantık tercümeleri ve şerhlerini incelemiş, onların eksikliklerini tamamlamaya çalışmış, 

özellikle el-Kındi’nin şerhleri üzerinde durarak, bu konuda yazdığı eserlerle “muallim-i sâni” unvanını 

kazanmıştır. Ona göre mantık, aklı düzeltmeye ve yanlış yapılması mümkün olan bütün fikirlerde insanı 

doğru yola yöneltmeye yarayan, kanunları ve insanı fikirlerde yanlıştan koruyan ve muhafaza eden 

kanunları veren bir sanattır (Öner, 2012: 22; Öner, 1998a: 17). Mantık anlayışında Aristo’nun sıkı bir 

takipçisi olan Fârâbi’den sonra büyük İslâm mantıkçısı İbn Sina gelir ki o da, tamamıyla Aristo’nun 

sadık bir izleyicisidir. Fârâbi’de dağınık halde bulunan mantığı derleyip toparlayarak ona ilk mükemmel 

halini veren İbn Sina, Aristo’nun eserlerini iyi anlamış, onları Arapçaya adapte etmek için gayret 

göstermiş, Aristo mantığını kuvvetle savunmuştur. İbn Sina, sadece Aristo’nun eserleriyle yetinmemiş, 

ayrıca onun tefsircilerinin eserlerini de okumuş, tarif nazariyesinde Sokrat, Platon ve Calinos’tan da 

faydalanmış, hüküm mantığında Stoacıların fikirlerine de yer vermiştir (Öner, 2012: 24). 

İslam dünyasında mantıkla ilgilenen her filozof Aristo mantığını Fârâbi ve İbn Sina üzerinden 

öğrenmeye ve anlamaya çalışmış, daha sonra gelen mantıkçılar da bu geleneği takip etmişlerdir. Böylece 

bu gelenek içerisinde çok sayıda mantık kitabı yazılmıştır. Bu iki büyük filozoftan sonra binlerce 

mantıkçı gelmesine rağmen bunların çalışmalarının birçoğu şerh, haşiye ve tekrar mahiyetinde olup, 

özgün eser sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. Ayrıca özellikle İbn-i Sina çizgisini devam ettirmeyi tercih 

edenler, sadece dinî ilimlerde iş gören kıyas ve tanım bahsine önem vermiş, Aristoteles mantığının II. 

Analitikler, Cedel, Retorik ve Poetik gibi kısımlarını ihmal edilmişlerdir. Bu durum İslam dünyasında 

mantığın bu alanları ile doğrudan ilişkili olan sanat, trajedi, komedi gibi alanların olmaması ya da zayıf 

kalması sonucunu doğurmuştur (Vural, 2018: 94). 

Demek ki İslam düşüncesinde mantığın esasını, Antik Yunan’dan yapılan tercümeler vasıtasıyla 

Stoacı ve Yeni Eflatuncu eğilimlerle değişmiş Aristo mantığı teşkil eder. Bu durum Türk fikir hayatında 

Tanzimat Dönemi’ne kadar devam etmiş, böylece Aristo mantığı her zaman ön planda kalmıştır. Ancak 

Tanzimat’tan sonra, Yeniçağ felsefesinde Avrupa’da mantık hakkında ortaya atılan fikirlerden haberdar 

olunmuş, bir yenileşme çabası içerisine girilmiştir. 18.yüzyılda başlayan bu yenileşme çabaları, 

Tanzimat Fermanı (1839) ile alanını genişletmiş, Rönesans’tan itibaren Avrupa’da gelişen fikir 

hareketleri Osmanlı toplumunda da yayılmaya başlamıştır. Fakat bu yayılma her alanda bir ikilik 

oluşturmuş, Avrupa’dan gelen yeni fikirler ve bu fikirlerle oluşturulan yeni kurumların yanı sıra İslam 

kültür dünyasının asırlardır yerleşmiş fikir ve kurumları da yerlerini korumaya devam etmiştir. 

Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bu ikilik, dönemin ilim ve mantık anlayışında da açık olarak 

kendini göstermiştir. Durum böyle olunca bir tarafta tamamıyla İslâm kültürü geleneğine bağlı ve dini 

bilgileri ön planda tutan bir ilim anlayışı; diğer tarafta ise Rönesans’tan beri Avrupa’da gelişen ve 
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müspet ilimleri ön plana alan bir ilim anlayışı görülür. Bu sebeple Tanzimat’tan sonra yazılmış mantık 

kitaplarının iki grupta toplanabileceğini söyleyen Öner, birincisini tamamıyla geleneğe uygun ve 

Avrupa’da yapılan yeni mantık çalışmalarına karşı kapalı, onlardan habersiz olarak yazılmış eserler 

olarak gösterirken, ikincisini ise yeni mantık çalışmalarına yer veren, onların münakaşasını yapan 

eserler olarak ifade eder. 

Necati Öner bu noktada, çevrilen mantık kitapları ile ilgili önemli bir hususun altını çizer: Ona 

göre, yeni tarzda yazılan mantık kitaplarının, memlekette yapılan ilmi faaliyetlerin zorlaması neticesinde 

kaleme alındığı zannedilmemelidir. Bunlar sadece Avrupa fikir âleminde olup bitenlerden haberdar 

olmak amacıyla bu alandaki yeni çalışmaların Batı’dan nakledilmesinden ibarettir (Öner. 2012: 86). Ona 

göre bu konuda eser veren yazarlar, Avrupa’daki çeşitli akımları Türk fikir âlemine tanıtmaya çabalamış 

ve bunda da başarılı olmuşlardır. 

Mantıkta yeni fikirlerin tanıtılmasının başlangıcı olarak Gallupi’den tercüme edilen Miftahu’l-

Fünun (1861)  ve Ali Sedat’ın Mizanu’l-Ukul fi’l-Mantık ve’l-Usul ve Lisanu’l Mizan adlı eserleri kabul 

edilebilir. Bu eserlerde, eski ile yeni bir araya getirilmiş, bir nevi uzlaştırıcı bir yol takip edilmiştir (Öner, 

2012: 87). Bu noktada Ali Sedat’ın fikir tarihimiz açısından önemi göz ardı edilemez, zira kendisi 

Avrupa’da Rönesans’tan sonra mantık alanında belirtilen yeni fikirleri de içine alan bir mantık kitabını 

Türkiye’de ilk defa yayınlamıştır. 

Birtakım yenilikler olmasına rağmen, mantıkta eski anlayışın etkisi ile konular eski tarz mantık 

kitaplarında olduğu gibi ele alınmış ve işlenmiş, tek farklılık olarak ilimlerde “metot” bahsi ilave 

edilmiştir. Rönesans’tan sonra, Avrupa’da mantığın bir bölümü haline gelen ilimlerde metot meselesi, 

Öner’e göre Miftahu’l-Fünun’la fikir hayatımıza girmiş, daha sonra yazılan mantık kitaplarında, 

Avrupa’da olduğu gibi bizde de mantık, suri (formel) ve tatbiki (uygulamalı) diye ikiye ayrılmış; 

ikincisinde ilimlerde metot meseleleri incelenmiştir (Öner, 2012: 103). Bu alandaki ilk telif çalışmalar 

olarak, İzmirli İsmail Hakkı'nın Fenn-i Menâhic (1913), Ziya Fahri Fındıkoğlu’nun Metodoloji (1945), 

Halil Vehbi Eralp’in Matematik, Fizik ve Kimyada Metot (1947) eserleri örnek olarak verilebilir (Vural, 

2018: 95). 

Öner bilim olarak mantık hakkındaki çalışmalarını sürdürürken, Yeniçağ felsefesinde bazı yeni 

metafizik mantıkların ortaya çıktığını, gerek bu mantıkların gerek Boole’la başlayan cebirsel mantığın 

ve bunun gelişmesinden doğan sembolik mantığın memleketimizde tanıtıldığını, bazılarının taraftar 

bulduğunu ifade eder. Ona göre sembolik mantık hakkındaki ilk bilgiler memleketimize, Salih Zeki’nin 

H. Poincare –İlim ve Usul-tercümeleriyle girmeye başlamıştır. Bu mantığın ülkemize girmesi ile birlikte 

modern mantık tartışmaları da başlamış, sembolik mantığın yeni bir şey getirip getirmediği, Aristoteles 

mantığını aşıp aşmadığı, yöntem konusunun mantığa alınmasının mantığın gelişimini nasıl etkilediği 

soruları tartışılmaya başlanmıştır. Güçlü bir klasik mantık geleneği olan Türk mantıkçıları cebirsel 

mantığa mesafeli durmuşlar, klasik mantığa yeni bir açılım sağlamadığı görüşünü savunmuşlardır. 

Klasik mantıkçıların bu görüşü, konumuzu teşkil eden son dönem mantıkçılarından Öner’e kadar bu 
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şekilde savunulmuş, ancak Ali Sedat Bey'in Tanzimat’tan sonra yenileşme hareketlerinde mantık 

ilminin Batı ile uyumunu sağlama noktasında çabaları takdir edilmiştir (Vural, 2018: 95). 

Memlekette yapılan tercüme faaliyetleri ile bir yandan klasik ve sembolik mantık arasındaki 

ayrımlaşma devam ederken, bir yandan da mantığın menşei hakkında Avrupa’da beliren akımların 

tesirleri baş gösterir. Bunlar dışında kalan mantığa ait birçok yeni fikirler Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 

1942’de neşrettiği Mantık Tarihi ile memlekete tanıtılmıştır. Hilmi Ziya Mantık Tarihi adlı eserinde 

daha önce bizim ülkemizde bahsedilmemiş mantık çalışmalarına değinir. Bunlar daha çok metafizik 

mantıklardır. Metafizik mantıklara Leibniz, Kant ve Hegel mantıklarını örnek verir. Ülken metafizik 

mantıkları izah ederken en çok tarif nazariyeleri üzerinde durmuştur (Öner, 2012: 112). Ülken’in 

metafizik mantıklar hakkındaki fikirleri daha geniş bir makalenin konusu olacağından burada yalnızca 

değinilmiştir. Fakat Ülken’in Türk düşüncesine katkıları yanında Necati Öner’in hocası olması 

bakımından önemi burada göz ardı edilmeyecektir. 

Hilmi Ziya Ülken (1901-1974) Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İstanbul’da 

dünyaya gelip, Osmanlı’nın eğitim kurumlarında öğrenim görmüş ve yeni kurulan Cumhuriyet’in 

düşünce yaşamının birçok alanında eserler vermiş bir düşünürümüzdür. Cumhuriyet döneminde felsefe 

ve düşünce tarihi alanında yapılan çalışmalar dikkate alındığında; ilk akla gelen isimlerden biri olan 

Ülken, başta felsefe olmak üzere, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi, mantık, düşünce tarihi gibi birçok 

alanda eserler vermiş; bu alanlarda yüzlerce makale kaleme alıp, tercümeler yapmış, ulusal ve 

uluslararası birçok toplantıda tebliğler sunmuş, dergiler çıkarmış ve köşe yazarlığı yapmış çok yönlü bir 

düşünce adamıdır (Vural, 2011: 521). Yaptığı bu fikri taramayla adeta dünyanın bir portresini çizen 

Ülken, memleketinin mevcut durumunu göz önüne alarak hep daha fazla çalışma azmine sahip olmuştur. 

Hilmi Ziya Ülken’in fikri açıdan en büyük katkısı her alanda bir düşünce geleneği kurmuş 

olmasıdır. Bütün eserleri bu fikir çizgisinin çevresinde ele alındığı zaman sağlam bir bütünlüğü haber 

verir. Ona göre yaratıcı düşünce gökten kendi başına inen soyut bir kavram değildir. Bu onu ister istemez 

kendisinden önce varlığını sürdüren bütün değerler üzerinde düşünmeye götürür (Vergili, 2006: XXVI). 

Öğrencisi ve asistanı Necati Öner’in kendi ifadeleriyle, hocası Ülken ve geleneğine dair verdiği bilgiler 

bu durumu açıklayıcı niteliktedir: 

“1953'te İlahiyat Fakültesine felsefe ve mantık asistanı olarak girmiştim. 1954'te hocam 

rahmetli Hamdi Ragıp Bey ayrılınca, Hilmi Ziya Bey'in asistanı oldum ve doktora 

çalışmamın yönetimini üzerine aldı. 1964'te doçent oluncaya kadar on yıl hocamın derslerini 

aralıksız takip ettim. O tarihlerde asistanlar hocaları ile beraber derslere dinleyici olarak 

girerlerdi. Bu usul asistanın yetişmesi için çok faydalı idi; hem bazı bilgileri tazeleniyor, 

hem de yeni bilgiler ediniyor ve hocanın öğretim uygulamasından yararlanılıyordu. 

Doktoramı yaptıktan sonra hoca bazen dersi bana verdirir, kendisi de öğrenciler arasında 

oturup dinlerdi. Dersten sonra bana dersin değerlendirmesini yapardı. Bir öğretim üyesinin 

yetişmesi için uygulanan en iyi yol budur” (Vergili, 2006: XXVIII; Öner, 1998b: 28). 

Böylece, Necati Öner’in Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi’nde 

Hilmi Ziya Ülken ile birlikte çalışma imkânı yakalamış olması, onun ufkunu genişletmiş ve bu felsefi 

geleneği sürdürmek adına hayatı boyunca çalışmıştır. Bunun en bariz örneği, Hilmi Ziya Ülken’in Türk 
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ve İslam düşüncesine yönelik çalışmalarını yakın döneme kadar getirdiği Türkiye'de Çağdaş Düşünce 

Tarihi (1966) adlı eserinde yer alan bölüm başlıklarının Necati Öner tarafından, öğrencilerine müstakil 

tez konusu olarak incelettirilmesidir. Böylece Öner, bu alanı Türkiye'de akademik felsefe çalışmaları 

kapsamında bir geleneğe kavuşturmuştur (Bayraktar, 2016: 204). Böylece Ülken ile başlayan bir 

düşünce geleneğinin Necati Öner kanalıyla devam ettirilmesi, hem kendi düşünürlerimize ve 

hocalarımıza değer verilmesi hem de Türkiye’deki felsefi birikime katkı sağlaması bakımından 

kıymetlidir.  

Necati Öner, elbette çalışkan ve üretken bir insandır. Zaten Hilmi Ziya Ülken gibi bir 

entelektüelin yanında yetişip, onun hem öğrencisi hem de asistanı olarak çalışmalar yapan birinden, 

kimse daha azını beklemez. Öner’in tek şansı, yolunun Hilmi Ziya Ülken’le kesişmesi değildir. O, ayrıca 

bir dönem çalışmış olduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Nusret Hızır, Necati 

Akder, Hamdi Ragıp Atademir, Mehmet Karasan gibi hocaların elinde yetişmiş ve Aydın Sayılı, Sevim 

Tekeli ve Mübahat Türker gibi aynı fakülteden yetişen her biri ekolleşmiş hocalarla sıra arkadaşlığı 

yapmıştır. Bu durum, Öner’in zengin bir entelektüel ortamın önemli bir parçası olduğunun işaretidir 

(Bayraktar, 2016: 204). 

Böylece entelektüel bir ortamda yetişen Necati Öner’in “bilim olarak mantık” hakkındaki 

incelemesinin genel hatlarıyla yeni bir çerçevesi çizilecek olursa, şunlar ifade edilebilir: 

Mantığı ilk tespit eden Aristo, onu fizik ve metafiziği izah etmek için bir metot olarak 

kullanıyordu. Aristo mantığı Batı ve Doğu Ortaçağında bir alet olarak kabul edilmiş ve bütün ilmi 

faaliyetler için yeter metot olarak rağbet görmüştür. Rönesans’tan sonra yeni bir gelişme boyutu kazanan 

ilim için Aristo mantığı, metodoloji olarak yeterli gelmeyince yeni yollar aranmıştır. Öner’e göre, Bacon 

ile başlayan yeni mantık çalışmalarının sebebini, mantığın kendi içinde bir gelişmesi olarak değil de, 

ilmi faaliyetlerin zorlaması ve bu faaliyetlerin gerektiği ihtiyacı karşılamak için, eski mantığı 

tamamlama gayretinde aramak doğru olur. O halde ona göre, her ilim anlayışı bir metodolojiyi gerektirir 

(Öner, 2012: 134). 

16. yüzyıldan itibaren yeni bir yönde ilerleyen ilimde, keşif ve ispat metotları için gösterilen 

faaliyetler, Bacon ve Descartes ile başlayan bu sahadaki yeni fikirler, ilimlerin gerek ortak gerek tek tek 

metotlarının tespitine yol açmış, bu metodolojik fikirler Port-Royal mantıkçıları tarafından mantığa bir 

bölüm olarak ilave edilmiştir. Mantık kitaplarında bu bölüm kâh metot kâh uygulamalı mantık kâh özel 

mantık diye adlandırılmıştır. İşte Necati Öner mantığın bu şekilde formel (suri) ve uygulamalı (tatbiki) 

olarak bir ayrıma tabii tutulmasına şiddetle karşı çıkmıştır.  Ona göre tümdengelimin formel mantığın, 

tümevarımın ise uygulamalı mantığın konusu olarak incelenmesi tamamen tutarsızdır. Ayrıca Öner, 

uygulamalı mantık denilen bölümde işlenen fikirlerin, esasında Aristo’nun koyduğu formel mantığın bir 

açıklaması ve öncüllerin doğru tespiti için ortaya konan birtakım yeni kurallar olduğunu ifade eder. Ona 

göre zihin hangi alanda çalışırsa çalışsın, yeni bir fikir elde etmek için esas itibariyle kullandığı yol, 

tümevarım ve tümdengelimdir. Mantık bu işleyiş tarzının tespitinden ibarettir. Öner’e göre Aristo 

mantığı birinciye (formel olana), Bacon ile başlayan yeni mantık ise ikinciye (uygulamalı olana) fazla 
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önem vermiştir (Öner, 2012: 135). Öner burada klasik mantık olarak ifade edilen Aristo mantığını ön 

plana alarak, onun çizgisinde ilerlediğini gözler önüne sermiş ve bilgi edinme yolları olarak tümevarım 

ve tümdengelimin, zihnin her daim başvuracağı ilkeler olduğunu vurgulamıştır. 

Öner’e göre, Yeniçağda ilimlerin metotları üzerindeki çalışmalar formel mantığın 

ayıklanmasıdır ve bunlar Aristo mantığının kötü kullanılmasının önüne geçmiştir. İlimlerin 

ilerlemesinde büyük rol oynayan metodolojik çalışmaları yeni bir mantık olarak değil, mevcut mantığın 

ıslahı olarak kabul etmek yerinde olur (Öner, 2012: 136). Yine bu cümleler de Öner’in Aristo mantığına 

bağlılığını kanıtlar niteliktedir. 

Böylece Tanzimat’tan Sonra Türkiye'de İlim ve Mantık Anlayışı eserinde “bilim olarak mantığı” 

ele alan Necati Öner, doçentlik tezi olan Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Probleminde 

ise “düşünce olarak mantığın” mahiyetini araştırır. Bu bağlamda Yeniçağ felsefesinde mantığın menşei 

meselesi üzerinde farklı anlayışlar doğduğunu, bir tarafta metafizik mantıkçılarının, mantıki düşüncenin 

birtakım a priori esaslara dayandığı, dolayısıyla bu düşüncede tekâmülün olamayacağı fikri; diğer tarafta 

da mantıki düşüncenin bir tekâmüle tabii olduğu, mantıki eylemlerin bireysel ve toplumsal şuura 

yönlendirilebileceği fikrini ifade eder. Ona göre bu sonuncusundan mantığın psikolojik ve sosyolojik 

izah tarzları çıkar (Öner, 2012: 161). Mantığın sosyolojik izah tarzı bağlamında Fransız Sosyoloji 

Okulu’nun kurucusu olan Durkheim’ın görüşlerini ele alan Öner, psikolojik izah tarzında da Levy 

Brühl’ün görüşlerini inceler. 

Ülkemizdeki mantıkçıların, mantığın menşei üzerinde pek durmadıklarını, meseleyi ele alış 

tarzlarından mantıki düşüncede bir tekâmülün olmadığı fikri tarafında bulunduklarını ifade eden Öner’in 

kendisi de, sosyolojik ve psikolojik izah tarzı vasıtasıyla mantığın bir tekâmüle tabi olduğu fikrine 

şiddetle karşı çıkarak, eleştirilerini sunar. 

Durkheim, tarihin farklı anlarında mantığın çeşitli karakterler arz ettiğini, onun da tıpkı 

toplumlar gibi tekâmül ettiğini ifade eder, fakat Öner bu fikre iştirak etmez. Çünkü Öner’e göre 

Durkheim’in böyle bir kanaate sahip bulunması, onun mantığı bir kavramlar yığını olarak görmesinden 

ileri gelir. Durkheim’in kendisi ve arkadaşlarının incelemelerinde, kategorilerin anlayış tarzında ve 

nedensellik ilkesinin uygulanışında bir tekâmülün olduğu gösterilmiştir. Fakat Öner’e göre bu 

değişmeler yalnız muhteva bakımındandır, düşüncenin mekanizması daima aynı kalır. Bu sebeple de 

kavramlara verilen anlamların değişmesine bakarak mantığın çeşitli karakterler arz ettiği ve bir tekâmüle 

tabii bulunduğu fikrine katılmak mümkün değildir (Öner, 2011: 98-99). 

Bu noktada Hilmi Ziya Ülken’in kategoriler hakkındaki görüşlerine yer verilirse, hocasıyla 

koşutluk gösteren Öner’in bu konudaki düşüncesi de anlaşılmış olur. Ülken, temel kavramlar olan 

kategorilerin, Fransız Sosyoloji Okulu Mensuplarının yaptığı gibi toplumsal hayatla açıklanmasının 

yetersiz olduğunu ifade ediyor. Ona göre, bilgi kuramının bu şekilde açıklanması oldukça yüzeyseldir, 

zira sosyoloji bizzat ilim olarak bilginin genel kategorilerine dayanmakta olup, henüz kategorilerin 

mahiyetini aydınlatamayacak kadar yeni ve tartışmalıdır. Ayrıca kategoriler genetik bir oluşumun ürünü, 

yani hem doğuştan hem de tecrübi oldukları için onlarda sırf sosyolojik izah yeterli değildir. 
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Kategorilerin ancak insanın psiko-sosyal gelişmesi ile aydınlanabileceğine işaret eden Ülken, bilgi 

kuramının sosyolojiye bağlanmayıp aksine sosyolojiyi bilgi ve değer kuramına dayandırmanın 

gerekliliğini söylüyor (Öner, 2011: 89).  Öner de tıpkı hocası Ülken gibi düşünerek, probleme hangi 

cepheden bakılırsa bakılsın, kategorilerin toplumsal bir kökene sahip oldukları fikrini kabul edilebilir 

derecede temellendirilmiş olmaktan uzak görüyor. 

Öner, ilkellerden çağdaş insanın düşüncesine doğru bir tekâmülün olduğu, onlarda sınıflama 

sisteminin neredeyse olmadığı yönündeki düşünüşü de eleştirir. Öner’in birçok filozoftan verdiği 

örneklere göre, ilkellerin mantıki düşünme bağlamında yaptığı sınıflamalar, onların bir çeşit bilgi 

sistemleri olduğunu ve her şeyi bu sisteme dâhil ettiklerini gösterir. İlkeller, şeylerin dış görünüşleri ve 

karakterlerinin yanı sıra sihir ve dini ayinlerdeki yerlerini de dikkate alarak bir sınıflama yapıyorlar. 

Öner’e göre, şeylerin sınıflara bölünmesinde rol oynayan çeşitli faktörlerden yalnızca toplumsal olanı 

ele alıp, onu diğerlerinin temeli olarak kabul eden sosyolojik tezi halı çıkaracak hiçbir delil yoktur. Zira 

her toplum yalnız kendi insan üyelerini değil, objeleri, tabiat varlıklarını da kâh onların dış 

görünüşlerine, kâh ruhsal hâkimiyetlerine, kâh onların gıdai, endüstriyel, zirai kullanılışlarına göre 

sınıflar (Öner, 2011: 94). 

Fransız Sosyoloji Okulu mensupları mantığın menşeinin izahını yaparken böyle bir düşüncenin 

yalnız malzemesini ele almışlardır. Hâlbuki Öner’e göre mantıklı düşünce yalnız bir kavramlar 

yığınından ibaret değildir. Mantıklı düşünce her şeyden önce bir işlem sistemidir. Bu işlem hüküm 

verme ve akıl yürütme ile olur. Aynı metotla bunların da menşeinin toplumsal olduğunun 

açıklanabileceğini söylemelerine rağmen Sosyoloji Okulu mensuplarının hiç birisi, düşüncenin bu asıl 

karakteri üzerinde durmamıştır. Yalnız, düşüncenin kullandığı malzemenin toplumsal olduğunu ispata 

çalışarak büyük bir fikir atlamasıyla mantığın, daha geniş bir deyimle, aklın toplumsal olduğunu iddia 

etmişlerdir (Öner, 2011: 98). Hâlbuki Öner’e göre aklın toplumsal olması düşünülemez. 

Fransız Sosyoloji Okulu mensupları, bağımsız bir psikoloji bilimini inkâr etmemekle beraber, 

ruhsal olayları toplumsal hayatla açıklamaya gayret ettiler. Ülkemizde, bu okulun kurucusu 

Durkheim’ın yolundan giden Ziya Gökalp göze çarpar. Ayrıca Hilmi Ziya Ülken, heyecanlar, 

teheyyüciyet ve marazi şuur hakkındaki incelemelerinde bu okulun metodunu kullanmış ve ruhsal 

olayları toplumsal hayatla açıklama gayretinde olmuştur (Öner, 2011: 16). 

Sonuç 

Necati Öner, toplumların temelini dilin gelişmesinde görmüş, özellikle anadilin bütünlüğünü 

korumasına, zamanla temel yapısının bozulmamasına vurgu yapmıştır. Ona göre dil, mantığı açan 

kapıdır, aklın edebidir. Zihni terbiye eden en önemli unsur olarak dil, düşünce ile kopmaz bir bağa 

sahiptir. Zira ne dili düşünceden ne de düşünceyi dilden ayırmak mümkün değildir. Her ikisi de mantığa 

açılan kapıda kendi değerini yine kendi içinde gizler.  

Mantığın hem düşünce hem de bilim yönü olması hasebiyle bu ikisini kendisine araştırma 

konusu yapan Öner, Tanzimat’tan Sonra Türkiye'de İlim ve Mantık Anlayışı adlı eserinde “bilim olarak 

mantığı” incelerken, doçentlik tezi olan Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Probleminde 
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ise “düşünce olarak mantığın” mahiyetini araştırır. Bunların çatısı olarak da Klasik Mantık eserini 

kaleme alan Öner, bu eseriyle, yıllar boyunca felsefe ve mantık okuyan öğrencilerin başucu kaynağı 

olmuş ve olmaya da devam edecektir.  

Öner, çok değerli mantık arayışları ve sembolik mantığa mesafeli durmuş, bu tür mantık 

arayışlarının yine iki değerli Aristo mantığının farklı, sembolik ifade edilmesinden öte bir anlamı 

olmadığını, klasik mantığın aşılamadığını ifade etmiştir. Klasik mantık alanındaki çalışmalarıyla 

Türkiye’de akademide bir gelenek başlatan Öner, ayrıca Hilmi Ziya Ülken’in başlatmış olduğu 

Tanzimat sonrası Türk düşüncesinin ortaya çıkarılması çabalarına, yönetmiş olduğu tezlerle büyük katkı 

sağlamıştır. Öner’in danışmanlığında doktora yaparak sonrasında üniversitede öğretim üyesi olan 

isimler şunlardır: “Eyyüp Sanay (1974), Mehmet Naci Bolay (1976), İhsan Turgut (1978), Abdülkuddüs 

Bingöl (1978), Kenan Gürsoy (1979), Murtaza Korlaelçi (1980), Hasan Katipoğlu (1981), Hasan Şahin 

(1982), Mehmet Tahir Yaren (1982), Mehmet Akgün (1988), Recep Kılıç (1991)” (Vural, 2018: 396). 

Bu isimlerin çokluğu ve her birinin de kendi alanında kıymetli hocalar olması Necati Öner’in bu 

memleket adına faydalı işler yaptığının kanıtıdır. Öner sadece üniversite öğrencilerine yönelik eserler 

vermemiş, bunun yanı sıra mantık dersinin orta ve yükseköğretimde müfredatının hazırlanması ve temel 

ders kitaplarının yazılması hususunda da çaba göstermiş, genç felsefeciler için adeta bir akademi haline 

gelmiş olan “Türk Felsefe Derneği”nin uzun yıllar yöneticiliğini yapmıştır. O halde yaptığı çalışmalar 

ve Türk mantık tarihine katkıları ile Cumhuriyet döneminin ünlü mantıkçıları olarak Nusret Hızır, Halil 

Vehbi Eralp, Hamdi Ragıp Atademir, Hüseyin Batuhan, Cemal Yıldırım, Nihat Keklik, Teo Grünberg, 

Mübahat Türker-Küyel ile birlikte Necati Öner’in ismi de zikredilmeye değerdir. Bu da demektir ki, 

mantık disiplininin Türkiye'de kurumsallaşması, felsefe ve sosyal bilimler alanlarında okutulması ve 

anlaşılabilmesi için yürütülen sabırlı faaliyetin ardında Öner’in yeri yadsınamaz. 
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TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ VE SİYASET FELSEFESİ 

Şaban KARASAKAL1 

Özet 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla 

ölçülmüştür. Daha aydınlık bir gelecek inşa edebilmek için, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemiz gerekmektedir. Selçukludan 

Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran milletimizin, bu devlet geleneğinin arkasında, 

büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. Taşköprîzâde Ahmed Efendi, klasik Osmanlı 

düşünce hayatının dehlizleri hakkında bilgi alabileceğimiz ve kendisinden önceki ilmî geleneğe bağlı 

olmakla birlikte, hemen hemen her ilim dalında eser vererek yaşadığı dönem ve sonraki dönemlerde 

Osmanlı düşünce dünyasına damgasını vuran bir ilim adamıdır. Kelâm, fıkıh, tefsir, ahlâk, mantık, 

biyografi, Arap dili ve edebiyatı, ilimler tarihi, tıp gibi değişik alanlarda yazdığı çeşitli eserlerinin 

yanında, otuza yakın risâle telif etmiş; XIII. yüzyıldan sonra yaygınlaşan şerh ve hâşiye geleneğini 

sürdürmüştür. VII/XIII. yüzyıldan sonra İslâm dünyasındaki ilim geleneği önemli ölçüde belli başlı 

eserler etrafında kaleme alınan şerh ve haşiyelerle devam etmiştir. Bu dönemde klasikleşmiş risale ve 

kitaplardan birisi de, Adudiddin el-Îcî’nin el-Ahlâku’l-Adudiyye isimli risalesi ve bu risalenin önemli 

şerhlerinden birisi Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’l Ahlâki’l-Adudiyye isimli şerhidir. Bu eser 

İslâm ahlâk düşüncesinin zirve metinlerinden birisi olan ve kendisinden yaklaşık yirmi yıl sonra yazılan 

Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’si üzerinde de etkili olmuştur. Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’l-

Ahlâki’l-Adudiyye’si Tûsî’den Kınalızâde’ye giden süreçte bir köşe taşı mesabesindedir. Geleceğin 

dünyasında söz sahibi olabilmek için, sahip olduğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin farkına 

varmalıyız. Çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva 

eden eserlerin korunması, tercüme ve tıpkıbasım yoluyla yeniden inşâ edilmesi gerekmektedir. Biz bu 

çalışmamızda ilk olarak Taşköprîzâde’nin hayatı, eserleri ve ilmi kişiliği hakkında bilgiler vereceğiz. 

Daha sonra, Taşköprîzâde’nin şerhinde el-Hikmetü’l-Medeniyye dediği siyaset felsefesi, erdemli 

ülkenin unsurları, devlet başkanının özellikleri, halkın devlet başkanı üzerindeki hakları, yönetilenlerin 

âdâbı gibi konulardaki görüşlerini, şerhte zikrettiği âyetler ve hadisler ışığında inceleyeceğiz. Böylelikle 

bir anlamda Taşköprîzâde şerhinin muhtevası, Taşköprîzâde’nin pratik felsefe, yönetim, ahlâk, adalet, 

kültür ve medeniyet anlayışı hakkında tahliller yapmış olacağız.  

Anahtar Kelimeler: Taşköprîzâde, devlet, ahlak, siyaset, hikmet. 

 

TASKOPRIZADE AHMED EFENDI AND HIS POLITICAL PHILOSOPHY 

Abstract 
The power of people, societies and states is measured by the values entity of values of culture and 

civilization which produced by them. We need to improve the values of culture and civilizations that 

are common values and common heritage and common achievement of mankind, to be able to build a 

brighter future as human beings. A great imagination of civilization and culture lies behind the great 

state tradition of this nation that has established great states from the Seljuks to the Ottomans and the 

Republic. Taskoprizade Ahmed Efendi is a scholar which stamped on Ottoman thought world in his 

time and later periods, writing books in almost every discipline, as well as he is a source of knowledge 

about the corridors of Ottoman thought life, and deeply loyal to the former scholarly tradition. He wrote 

on kelam, fikh, tefsir, ethics, logic, biography, Arabic language and literature, history of sciences, 

medicine, etc., in addition to that, he wrote some thirty treatises, so, he maintained the tradition of 

commentary and footnote which became widespread after XIII. century. Since VII/XIII. Century, the 

science tradition in Muslim World continued on commentaries and footnotes written around the 

remarkable works. Here is one of the classicized treatises and books of Adudiddin alÎcî's treatise al-

Ahlâku'l-Adudiyye and one of the important commentaries of this treatise is Şerhu'l-Ahlâk al-Adudiyye 

of Tasköprizade Ahmed Efendi. This work has also been influential on Ahlâk-i Alâî of Kınalizâde, 

which is one of the summit texts of Islamic moral thought, written about twenty years after it. 

Tasköprizade Ahmed Efendi's Sherah'l-Ahlâki'l-Adudiyye is like a cornerstone in the process from Tûsî 

to Kınalizâde. We must recognize these treasures and rich wealth that we possess in order to be 

authorized in the world of the future. Works that contain rich and unique texts of our civilization in 

various fields and disciplines need to be preserved and rebuilt by translation and facsimilation. During 

this study, we will give some informations about the life, works and scholarly personality of 

Taskoprizade, then will study his views like political philosophy, elements of virtuous country, features 

 
1Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 
skarasakal@hotmail.com.tr. (orcid.org/0000-0001-9275-4456). 
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of president of state, people’s rights over president, rules of people, friendship law etc. which called by 

him as al-Hikmah al-Madaniyyah in his commentary, in the light of mentioned verses and hadiths. Thus, 

we will have conducted some analysis on the content of Tashkoprizade’s commentary, his practical 

philosophy and his perception of administration, ethics, justice, culture and civilisation.   

Key Words: Taskoprizade, state, morality, politics, wisdom. 

 

Giriş 

Her insan için, “iyi hayat nedir?”, “iyi hayat nasıl elde edilebilir?”, “iyi hayat için, iyi toplum 

ve iyi devlet ne şekilde tanzim edilmelidir?” şeklindeki sorular, dün olduğu gibi bugün de yarın da, 

birinci dereceden halledilmesi gereken problemlerin başında yer almaktadır. Bu anlamda Taşköprîzâde 

Ahmed Efendi, “iyi hayat, iyi toplum ve iyi devlet ne şekilde tanzim edilmelidir?” sorularına cevap 

arayan, klasik Osmanlı düşünce hayatının dehlizleri hakkında bilgi alabileceğimiz (Süruri, 2011:v, 3) 

ilim adamlarından birisidir. 

VII/XIII. yüzyıldan sonra İslâm dünyasındaki ilim gelenekleri önemli ölçüde belli başlı eserler 

etrafında kaleme alınan şerh ve haşiyelerle devam etmiştir. Klasikleşmiş risale ve kitaplardan birisi, 

Adudiddin el-Îcî’nin risalesi el-Ahlâku’l-Adudiyye ve bu risalenin önemli şerhlerinden birisi 

Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’sidir. Bu eser İslâm ahlâk düşüncesinin 

zirve metinlerinden birisi olan ve kendisinden yaklaşık yirmi yıl sonra yazılan Kınalızâde 

(ö.979/1572)’nin Ahlâk-ı Alâî’si üzerinde de etkili olmuştur. Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’l-

Ahlâki’l-Adudiyye’si Tûsî’den Kınalızâde’ye giden süreçte bir köşe taşı mesabesindedir (Türker, 2014: 

9; Arıcı, 2014: 18). 

Çalışmamızda Taşköprîzâde’nin siyaset felsefesi hakkında görüşlerini ortaya koyarken, onun 

Miftâhu’s-sa‘ade ve misbâhu’s-siyâde fî mevżû‘âti’l-‘ulûm isimli eseri, Risâle fi Beyâni Esrâri’l-

Hilâfeti’l-İnsâniyye ve's-Saltanati'l-Ma'neviyye isimli risalesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı tarafından takdire şayan bir şekilde Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri Dizisi serisinden Türkçe’ye 

kazandırılan, Doç. Dr. Ömer Türker hocanın editörlüğünde Elzem İçöz ve Mustakim Arıcı’nın ortak 

çalışması Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’sinden istifade ettik.  

Makalede ilk olarak Osmanlı düşünce hayatı anlamada önemli kilometre taşlarından birisi olan 

Taşköprîzâde’nin hayatı, eserleri ve ilmi kişiliği hakkında bilgiler vereceğiz. Daha sonra, 

Taşköprîzâde’nin eserlerinde el-Hikmetü’l-Medeniyye dediği siyaset felsefesi, erdemli ülkenin 

unsurları, devlet başkanının özellikleri, halkın devlet başkanı üzerindeki hakları, yönetilenlerin âdâbı 

gibi konulardaki görüşlerini, şerhte zikrettiği âyetler ve hadisler ışığında incelemeye çalışacağız.  

1.Kavramsal Alan 

Siyaset felsefesi, felsefenin en netameli alanıdır. Siyaset felsefesi, toplumsal ve siyasal hayatla 

ilgili problemlere bir takım çözümler bulmak üzere ortaya çıkmıştır. Bu düşünce tarzıyla hedeflenen 

husus, insanî-toplumsal düzenin nasıl olması gerektiğine yönelik teorik bir zemin hazırlamaktır 

(http://www.nesettoku.com.tr/p=589; Erişim 25.11.2019). 

Siyaset felsefesine dair her değerlendirme “siyaset nedir?” sorusuyla başlar. Biz de siyaset 

kavramı ile alakalı farklı tanımlar vererek kavramsal alan incelemesine giriş yapalım. Kavram, devlet 

http://www.nesettoku.com.tr/p=589
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ve toplum idaresine yönelik anlamı çerçevesinde, “siyaset, farklı çıkarlar arasında bölünmüş 

toplumların, şiddet içermeyen özgür tartışma yoluyla yönetilmesidir”(Aytaç vd. 2014:23) şeklinde tarif 

edilmektedir. Bu tanım, farklı çıkarların ve toplumların dini, ahlaki, kültürel ve iktisadi bölünmüş 

karakterlerinin şiddet içermeyen özgür bir tartışma ortamı aracılığıyla yönetimini öngörür. Fakat bütün 

tanımlar ‘siyaset’i bu şekilde olumlu tarif etmemektedir(Macit vd. 2018:1). Diğer tariflerde siyaset, 

“kan dökülmeyen savaş, savaş ise kan dökülen siyasettir.” şeklinde veya en geniş anlamıyla, 

“insanların ortak yaşamlarını mümkün kılan genel kuralları oluşturma, koruma veya değiştirme 

etkinliği” (Aytaç vd. 2014:23) olarak tarif edilmektedir.  

Siyasetin felsefesini kavramak, ilk olarak siyaset felsefesinin ne olduğunun anlaşılmasıyla ve 

ardından siyaset felsefesini ‘siyaset bilimi’nden, ‘siyasal teoloji’den, ‘siyasi düşünce’den, ‘siyasal 

sosyoloji’den ayıranın ne olduğunun bilinmesiyle mümkündür. Zira siyaset üzerine söz söyleyen ve 

değerlendirme yapan tek disiplin siyaset felsefesi değildir. Yine aynı doğrultuda siyasetin ne olduğu, 

nasıl işlediği ve hangi parametreler çerçevesinde anlaşılması gerektiği konusunda birçok farklı bilim ve 

disiplinin çeşitli değerlendirmeleri ve araştırmaları söz konusudur. Kendilerine özgü belirli inceleme 

alanları olan tarih, hukuk ve antropoloji gibi disiplinlerin başlarına ‘siyasal’ sıfatını yerleştirmek 

suretiyle politikanın değişik yönleri parçalara ayrılır. Böylelikle ‘siyasal hukuk’, ‘siyasal tarih’, ‘siyasal 

iktisat’ ve ‘siyasal antropoloji’ gibi bilim dalları sosyal bilimlerin konusu olarak ortaya çıkar(Kapani, 

2004:24). 

Ancak siyaset felsefesi, siyasetle ilgili görüşler ortaya koyan diğer dallardan farklı bir yöntemle 

değerlendirmelerde bulunur. Temel felsefi yöntem, siyaset felsefesinin de kullandığı yöntemdir. Siyaset 

felsefesi siyaseti genel olarak ele alır, onunla ilgili rasyonel sorgulamalarda bulunarak değerlendirmeler 

yapar. Siyasetle ilgili analitik bir etkinlikte bulunmak, çeşitli sorgulamalar gerçekleştirmek, temel 

eleştiriler sunmak ve bunların sonucunda sentetik bir etkinlikle yapılan değerlendirmelerin 

bütünleştirildiği bir kavramsal inşa oluşturmak, siyaset felsefesinin temel yöntemidir(Macit vd. 2018:3). 

Siyaset felsefesini; temel özellikleri, temel problemleri, öncü isimlerin yaklaşımları ve temel 

kavramları açısından incelemek, hem siyasal ve toplumsal konu/sorunlara bir bakış açısı ve olayları 

rasyonel değerlendirme kabiliyeti kazanmada yararlı olacak, hem de siyaset, devlet, toplum konularında 

fikir üretme, çözüm sunma noktasında zihinsel üretkenlik için faydalı araçlar sunacaktır. Buna göre 

siyaset felsefesi, ilk olarak temel problemlerinin neler olduğu sorusu ve bu sorunun cevabıyla ilgilenir. 

Daha sonra kronolojik sıraya göre, bu temel problemler hakkında değerlendirmeler yapmış olan 

düşünürlerin görüşlerini ortaya koyar. Biz çalışmamızda diğer düşünürlerin görüşlerinden ziyade, 

sadece Taşköprîzâde’nin siyaset felsefesi ile ilgili görüşlerini, toplumsal gerçekliğe ışık tutan bakışını 

genel hatlarıyla irdelemeye çalışacağız. 

Öncelikli olarak Taşköprizâde siyaseti, yüce Allah’a yeryüzünde halife olmak ve insanlara 

önderlik etmektir ki gayesi, halkın yetkinleşmesi veya âhiret işlerini düzenlemeye yararlı olmasa da, 

nizâm-ı âlemin devamlılığını sağlayan şey olarak tarif etmektedir. Fakat unutulmaması gereken nokta, 

siyasetin geçerliliği şeriatın gelişine kadardır. Allah’ın hükmü geldiğinde aklın hükmünü iptal eder 
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(Taşköprîzâde, 2014:32; Köksal, 2016:277). Taşköprîzâde siyaset felsefesini de, “yardımlaşma 

bakımından halkın maslahatını gerektiren tümel kaidelerin araştırılmasıdır. Konusu toplumsal 

yapılardır” (Taşköprîzâde, 2014:220) şeklinde tarif etmektedir.  

2. Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Hayati ve Eserleri  

Taşköprîzâde, 901/1491 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Babası Taşköprîzâde nisbesiyle anılan 

Muslihuddin Mustafa Efendi’dir. II. Bayezid tarafından Şehzâde Selim’e hoca olarak tayin edilen 

babası, kısa süreli Halep Kadılığının yanında, ömrünü müderrislikle geçirmiş bir âlimdir (İpşirli, 2011: 

XL/154; Arıcı, 2014: 11). Taşköprîzâde, çocukluk yıllarındaki eğitimlerini sırasıyla Bursa, Ankara, 

İstanbul, Amasya gibi şehirlerde babası, amcası, dayısı ve diğer hocalarından tamamlamıştır 

(Taşköprîzâde, 1985:552-560; Arıcı, 2014: 11-12). Dimetoka Medresesinde başladığı müderrisliğe, 20 

yıldan fazla bir süre, İstanbul’da, İbn Hacı Hasan, Kalenderhane, Vezir Mustafa Paşa, Sahn-ı Seman; 

Üsküp’te İshakiye, Edirne’de de, Çift Medreseler ve Sultan Beyazıd Medreselerinde devam etmiştir. 

Müderrislik sonrası 952/1544 yılında Bursa Kadılığına getirilmiş, sonrasında da tekrar İstanbul Sahn-ı 

Seman müderrisliği ve 958/1551’de İstanbul Kadılığı yapmıştır (Süruri, 2011:12-15; Arıcı, 2014:12). 

Yakalandığı remed hastalığı (göz iltihaplanması) neticesinde görme duyusunu kaybedince kadılık 

görevinden ayrılan (Köksal, 2016: 271) Taşköprîzâde, 968/1561 yılında İstanbul’da vefat etmiş; 

cenazesi Fâtih’te Âşık Paşa Camii’nin hazîresinde bulunan Seyyid Velâyet Türbesi yakınına 

defnedilmiştir (Yavuz, 2011: XL/151; Süruri, 2011:12).  

Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin oğlu Kemâleddin Efendi (ö.1030/1621) babasından sonra 

ailenin en bilinen kişisidir. Babası gibi müderrislik ve kadılık vazifelerinde bulunan Kemâleddin Efendi, 

babasından farklı olarak Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği vazifelerini de deruhte etmiştir. Eserlerinden 

en meşhurları, babasının Miftâhu’s-sa‘âde ve misbâhu’s-siyâde’sinin Türkçe çevirisi olan Mevzû‘âtü’l-

ulûm’dur (İpşirli, 2011:152-154). 

2.1. Eserleri 

Çok yönlü bir Osmanlı âlimi olan Taşköprîzade Ahmed Efendi tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi 

İslâmi ilimler; mantık, lügat gibi alet ilimleri; ilimler tarihi ve tabakât alanlarında olmak üzere çok sayıda 

eser telif etmiş, şerh, hâşiye ve ta‘likat gibi türlerden oluşan seksene yakın eser kaleme almıştır. 

Eserlerinin çoğu yazma halinde kütüphanelerde bulunmakta olup matbu olan eserleri azdır (Süruri, 

2011:16-18; Arıcı, 2014:13). Eserlerini Arapça yazmış ve büyük ölçüde şerh ve hâşiye geleneğini 

sürdürmüştür. 

Taşköprîzâde dil ve tarih ilimlerinin yanında aklî ve naklî ilimlere dair birçok eser te’lif etmiştir. 

Bunların arasında özellikle başlangıç döneminden Kânûnî Sultan Süleyman dönemine kadar olan 

âlimler ve meşâyihîne dair biyografik bir kaynak eser olan eş-Şekâiku’n-Nu‘mâniyye fî ulemâi’d-

devleti’l-Osmâniyye (Özcan, 2010:XXXVIII/485-486) ve ilimler tarihi ve tasnifiyle alakalı biyo-

bibliyografik ve ansiklopedik bir kaynak olan Miftâhu’s-sa‘âde ve misbâhu’s-siyâde (Kutluer, 

2005:XXX/18-19; Başkan, 2012:141-142), diğerlerine göre daha çok bilinen eserlerdir. Türk ilim 

camiasındaki başvuru niteliğindeki çalışmaları bu iki eserle başlatmak mümkündür. Bilhassa ikinci 
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çalışma Keşfü'z-zünûn gibi bir şaheserin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir (Abay, 2012:390). İslam 

ilimler tarihi boyunca, yazdığı ulemâ tabakâtı kitabını bir devletin ismiyle özdeşleştirip bu devletin 

hüküm sürdüğü tarih ve coğrafya ile sınırlandıran ilk müellif Taşköprîzâde Ahmed Efendi’dir (Köksal, 

2016: 273).  

Ahlak: Müellifin yukarda zikrettiklerimizden başka siyaset ve ahlak hakkında yazdığı 

risalelerin isimlerini şöyle zikredebiliriz: a) Risâle fi’l-ahlak, b) Risâle fî fazileti mekârimi’l-ahlak, c) 

Risâle fi beyâni esrâri’l-hilâfeti’l-insâniyye ve’s-saltanati’l-ma‘neviyye (Geniş bilgi için bkz. Görgün, 

2000:XXI/413-414; İçöz, 2007:8-12; Süruri, 2011:12-23; Taşköprîzâde, 2016: Çonkor, 2019:22-26). 

3. Ahlâk-ı Adudiyye ve Şerhi 

Taşköprîzâde tarafından siyaset ilmi konusunda şerh edilen en önemli eser olarak zikredilen 

Ahlâk-ı Adudiyye’nin müellifi, kelâm, usul ve dil âlimi olan Ebü’l-Fazl Adudüddîn Abdurrahmân b. 

Ahmed b. Abdilgaffâr el-Îcî (ö. 756/1355)’dir. Îcî, yazdığı eserlerle dilbilim, kelam ve fıkıh usulü 

alanlarında yazım geleneği oluşturmasının yanı sıra ahlâk ve siyaseti teorik ve pratik yönleriyle ele aldığı 

el-Ahlâku’l-Adudiyye isimli risalesiyle de ahlâk ve siyaset alanında bir yazım geleneğinin oluşmasına 

vesile olmuş bir âlimdir (Türker, 2014:9). İslâm düşüncesi ve özellikle Osmanlı ilim anlayışı üzerinde 

kalıcı bir tesir bırakan Îcî’nin eserleri, asırlarca ders kitabı olarak okutulduğu gibi kendisi de Cürcânî ve 

Teftâzânî ile birlikte Osmanlı ulemâsının ideal âlim modelini oluşturmuştur (Görgün, 2000:XXI/412). 

el-Ahlâku’l-Adudiyye isimli risale, ahlâk ve siyaset alanında bir yazım geleneğinin oluşmasına 

vesile olan, sonraki yüzyıllarda üzerine pek çok şerh kaleme alınan önemli bir risaledir. Ayrıca İbn 

Miskeveyh (ö.421/1355) ve Nasîruddin et-Tûsî (ö.672/1274) ile öne çıkan çizgiyi devam ettiren ve 

pratik felsefenin genel ilkelerini veren önemli bir çalışmadır (Türker, 2014:9; Arıcı, 2014:15). 

Adudiddin el-Îcî’nin el-Ahlâku’l-Adudiyye isimli risalesi üzerine başta öğrencileri ve birçok âlim 

tarafından şerh edilmiştir (Arıcı, 2014:15-16).  

Asıl adı Risâletü’l-ahlâk olan eser, müellifinin Adudüddin şeklindeki ünvanı sebebiyle Ahlâk-ı 

Adudiyye diye meşhur olmuştur. Taşköprîzâde, “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, 

ona pek çok hayır verilmiş demektir” (Bakara, 2/269) âyetinde geçen hikmet kavramının ışığı altında 

makalelerin isimlendirilmesini izah ederken, teorik ve pratik felsefenin ne anlama geldiğini izah 

etmektedir. Sonrasında muhtasar metinde bulunan dört makalenin isimlendirilmesinin ilim ve davranışın 

toplamı olan hikmetle alakalı olduğunu söylemektedir. Dört bölümden meydana gelen eserin, birinci 

bölümü nazarî ahlâk, ikinci bölümü faziletlerin korunması ve kazanılması, üçüncü bölümü ev yönetimi, 

dördüncü bölümü de devlet yönetimine ayrılmıştır. Nazari ahlak başlıklı birinci bölümde en genel 

hatlarıyla nefsin temel fonksiyonları, bunların ifrat ve tefrit şeklindeki aşırılıklarından doğan reziletler 

ve itidal noktasında tutulmalarıyla kazanılan faziletler üzerinde durulur. Ayrıca ahlâkın insan 

karakteriyle olan münasebeti ve değişip değişmeyeceği meselesine de kısaca temas edilir. Ahlâkî 

faziletlerin kazanılması ve korunması başlıklı ikinci bölümde, pratik ahlâk konuları işlenmektedir. Daha 

çok faziletleri elde etmenin ve reziletlerden korunmanın yolları üzerinde durulmaktadır. Ev yönetiminin 

konu edildiği üçüncü bölümde ana baba, çocuklar, hizmetçiler gibi aile fertlerinin maddî ve mânevî 
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hayatlarının düzenlenmesi, aralarında uyum sağlanması, birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları 

incelenir. Devlet yönetimi başlığının verildiği dördüncü bölümde insanın yaratılıştan içtimaî bir varlık 

olduğu, faziletli ülkenin en bâriz vasfının, ahalisi arasında sevgi ve dostluğun hâkim olması gerektiği 

ifade edilir. Sosyal hayatın düzenlenmesi ve ülkenin fazilete ulaşmasında yöneticilere çok önemli 

görevler düştüğü belirtilir ve eser toplumu yönetenlere düşen vazife ve sorumlulukları sayarak sona erer 

(Taşköprîzâde, 2014: 32; Erdem, 1989:II/14). 

4. Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Siyâset Felsefesi 

Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin siyâset-i şer'iyye ile alâkalı görüş ve yaklaşımları çeşitli 

eserleri içerisine dağılmış vaziyette, bilhassa Miftâhu's-Saâde isimli eserinin siyasetle ilgili ilimleri de 

içeren amelî hikmet başlığı altında, Şerhu'l-Ahlâki'l-Adudiyye’de ve Risâle fi Beyâni Esrâri’l-Hilâfet’il-

İnsâniyye ve’s-Saltanati'l-Ma’neviyye isimli risalesinde yer almaktadır (Köksal, 2016:274). 

Taşköprizâde, İcî’nin risalesine amelî hikmet bahislerini nasslardan ve tasavvufi yaklaşımlardan 

hareketle zenginleştiren hacimli bir şerh yazmış, sonra bu eserden bazı bahisler alıp başka meseleler 

ilave etmek suretiyle Risâle fi Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye ve's-Saltanati'l-Ma’neviyye’sini 

kaleme almıştır (Köksal, 2016:276). 

Felsefe ve düşünce geleneğimizin büyük ustalarından olan Adudiddin Îcî ve Osmanlı âlimi 

Taşköprîzâde, siyaset ve ahlâkı birbirinin mütemmimi olarak görmektedir. Bu bakış açısıyla hikmet, 

ilim ve davranışın toplamını oluşturmaktadır. Eylemin niteliğiyle ilişkili şeylerin amacı, adalet ve 

hakkâniyet ilkeleri uyarınca toplumun ahvâlini bir düzene sokmak, Allah’ın kulları arasında ünsiyet ve 

yardımlaşma erdemlerinin devamını sağlamaksa bu, dördüncü makale, yani hükümdarın siyasetidir. 

Siyaset, yüce Allah’a yeryüzünde halife olmak ve insanlara önderlik etmektir ki gayesi, halkın 

yetkinleşmesidir (Taşköprîzâde, 2014:32). 

Taşköprizâde Miftâhu's-Saâde isimli eserinin amelî hikmetle alakalı bölümünde, devrin siyaset-

i şer‘iyye anlayışına yönelik ağır eleştirilerde bulunmaktadır. Taşköprîzade’nin siyaset eleştirisi, 

Osmanlı öncesinde kategorik siyaset reddiyesini seslendiren İbnü’l-Cevzî gibi isimlerin Osmanlılardaki 

devamını temsil etmekte, siyasetin şeriata uygunluğunu şeriata aykırı olmamakta değil, şeriatın 

söylediğine uygunlukta aramaktadır(Köksal, 2016:271). 

Taşköprizade'nin daha az bilinen Risâle fi Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye ve’s-Saltanati‘l-

Ma‘neviyye adlı risalesi ise siyaset meselesini tasavvufi ve kısmen fıkhî çerçevede ele alır. Müellif, 

öncelikle her insanı ilgilendiren manevî saltanatı açıklamakla başlar. İnsan memleketinin sultanı olan 

ruh ile veziri akıl ve bunların hizmetlilerini kısaca ele alır. Daha sonra zâhirî siyasete geçerek 

yeryüzünde siyaset etmenin manevi ilkelerini Kur’an ve hadislerden, İslâmi ideal örneklerden hareketle 

ortaya koyar, Hz. Âdem, Hz. Dâvud, Hz. Süleyman, Hz. Yûsuf ve Hulefâ-i Rasidîn gibi, şahıslarında 

hem manevi hem de zâhiri saltanatın şartlarını ideal bir örneklik oluşturacak şekilde bir araya getirmiş 

zevatın hayatlarından örnekler verir ve bu örnekler vesilesiyle Osmanlı sultanına nasıl hareket etmesi 

gerektiğine dair nasihat etmiş olur. Daha sonra sultanın firâset sahibi olması gerekliliğinden hareketle 

şer‘i ve hikemî firâseti açıklar, bu anlamda da hikemi firâset olarak insanın görünüş ve vücut yapısından 
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karakterini anlamayı hedefleyen, kadîm ilimlerden ilm-i kıyafetin belli başlı hükümlerini özetler. 

Taşköprizâde bir hükümdarın, uymadığı takdirde âhirette azap göreceği temel on kaideyi sıralar, sonra 

raiyyelerin haklarını Müslüman olup olmamalarına göre belirtir. Bu bahislerden sonra risale, geniş 

anlamıyla siyaseti, toplumun normatif ilkelerini ele almak suretiyle ana-baba hukuku ile karı-koca ve 

çocuk haklarına, en son da kardeşlik hukukuna temas ederek son bulur (Köksal, 2016:276). 

Biz bu başlık altında Taşköprîzâde’nin siyaset felsefesine dair görüşlerini, a) Ülkeler ve Devlet 

Başkanlarının Özellikleri, b) Örfî/Şer‘î Siyaset Reddiyesi, c) Müslüman Toplumun Hukuku, c1) 

Sultanların Vazifeleri, c2) Reâyânın Hukuku başlıkları altında ele alacağız.  

4.1. Ülkeler ve Devlet Başkanlarının Özellikleri 

Taşköprîzâde, ülkeler, hükümdarlar ve siyaset ilişkisi hakkında şunları söylemektedir. 

Topluluklar bir kısmı diğer bir kısmının altında yer alacak şekilde çeşitlilik arzeder. Bunların ilki ev 

halkıdır, sonra mahalle sonra şehir ve ülke ardından ümmet ve âlem gelir. Her bir topluluğun bir lideri 

vardır ve bu, liderlerin liderine yani âlemin reisine kadar varır. “Beden nasıl mizacıyla, mizaç nefisle, 

nefis de akılla ayakta duruyorsa, aynı şekilde ülkeler de hükümdar ile hükümdar siyasetle ve siyaset de 

bilgelikle (hikmetle) ayakta kalır. Eğer bilgelik ihmal edilirse şeriat zayıflar, otoritenin azameti 

kaybolur, onur ayaklar altına alınır ve nimet zaîl olur” diyerek ülkeler ve devlet başkanlarının çeşitleri 

ve özellikleri hakkında bilgiler verir (Taşköprîzâde, 2014:220, 244). 

Bilmelisin ki yardımlaşmaya duyulan ihtiyaç, şehir hayatını zorunlu kılmıştır.1 (Şehir 

hayatı anlamındaki) “temeddün” kelimesi, topluluğun olduğu yer demek olan şehir/ ülkeden (Medine) 

türemiştir. Eğer insanlar (meyil bakımından) eşit seviyede olsaydı hepsi aynı amaca yönelirdi. Bu da 

yardımlaşmanın faydasını ortadan kaldırır. Aynı şekilde insanlar fakirlik ve zenginlikte de aynı seviyede 

olsaydı yardımlaşma olmazdı.). 

Topluluklar, doğal olan ve doğal olmayan insan toplulukları şeklinde ikiye ayrılır. Doğal 

olanların kaynağı sevgidir. Sevgi fertler arasında daim olduğunda onların hiçbiri zulüm ve baskıya 

meyletmez ve böylece hakkı almaya da hakkı gözetmeye de ihtiyaç duymazlar. Doğal olmayan 

toplulukların “erdemli ülke”, ve “erdemli olmayan ülke ” şeklinde iki çeşidi vardır. Erdemli ülkenin 

unsurları, yöneticiler; fakihler, hatipler, vaizler ve kâtipler gibi lisan ehli; tabipler ve muhasebeciler; 

mücahitler ve ticaret, zanaat ya da vergi toplama ve tarım yoluyla erzak temin edenler olmak üzere beş 

gruptur. Erdemli ülkenin devlet başkanlığı dört şekilde olur. İlki hikmetin gereğince olan başkanlıktır. 

İkincisi erdemlerin başkanlığı, üçüncüsü töreye bağlı olunan başkanlık, dördüncüsü de töreye bağlı bir 

grubun başkanlık etmesidir. Erdemli ülkede başkanın üç özelliği vardır: Nazarî ve amelî anlamda 

hikmete sahip olmak, (başkalarını) yetkinleştirmeyi zorunlu kılan mükemmel bir ikna ve hayal ettirme 

yetkisi, cihat yapabilme gücüdür(Taşköprîzâde, 2014:224-226).  

Taşköprîzâde’ye göre erdemli olmayan ülkeler, câhil, fâsık ve sapkın ülkeler diye üçe ayrılır. 

Câhil ülkenin altı şekli vardır. Zaruret ülkesi, zenginlik ülkesi, bayağılık ülkesi, itibar ülkesi, zorbalık 

 
1 Taşköprîzâde, şerhte memzûc tekniğini kullandığı, yani ana metnin ifadeleri ile kendi ifadelerini iç içe verdiği 

için, makale metnimizde Îcî’nin metinleri, kalın punto ile yazılmıştır.  
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ülkesi ve sonuncusu da özgürlük ülkesi ki, buna “demokratik ülke”de denir. Halkının görüşleri erdemli 

ülke halkının görüşleri ile uyuşan, fakat davranışları onlara ters düşen ülke fâsık ülkedir. Bu ülke de 

câhil ülkelerin ayrıldığı türlere ayrılır. Sapkın ülkenin görüş ve davranış bakımından sayısız türleri 

vardır. Sapkın ülkede beş sınıf insan vardır der fakat riyakârlar, bozguncular, isyancılar, sapkınlar 

şeklinde dört sınıf insan zikreder. Beşincisi, Taşköprülüzâde ’den önce ve sonraki literatürde safsatacılar 

(el-muğâlitûn) şeklinde geçmektedir. Ülkelerin en hayırlısı, sevgi etrafında oluşandır. Çünkü sevgi 

daimîdir. Nefret ve kin etrafında toplanma ayrılığa götürür(Taşköprîzâde, 2014:226-230) diyerek insan 

toplulukları, ülkeler hakkındaki bilgilerini sonlandırır. 

4.2. Örfî/Şer‘î Siyaset Reddiyesi 

İnsanın toplumsal bir nizam içerisinde yaşaması gereken bir varlık oluşunu,  yaratılıştan medenî 

olduğunu ifade eden Taşköprizâde, çok nadir örnekler hariç insan fertlerinin tamamının, kuvve-i 

şeheviyye sayesinde başkalarının elinde bulunan hoşlanıp beğendiği şeyleri ele geçirmeyi arzu ettiğini, 

sevmediği şeyleri kendisinden uzaklaştırma duygusunun temeli olan kuvve-i gazabiyye vasıtasıyla da 

gerektiğinde zora başvurarak başkalarına zarar vermeye yöneldiğini söylemektedir. İlâhi hikmet bu 

sebeple insan toplumunun her kesimi ve ferdi için bağlayıcı olacak, karşılıklı adalet ilkesine bağlı bir 

“siyaset” çerçevesinde yasa ve emirler ortaya koymayı gerekli görmüştür.  

Peygamberlerin Allah Teâlâ’dan alıp getirdikleri [hükümler] hakiki adalettir. Akıllı ve hikmet 

sahibi insanların güzel gördüğü fikir, tedbir ve hükümler adalet benzeridir. Bu tarz hükümlere ıstılahta 

siyaset denir. Terim anlamıyla siyasetin bu fikirlerden oluştuğunu belirten Taşköprizâde, toplum 

fertlerinin küçüklükten yaşlılık devresine kadar alışık oldukları uygulamalar bütününün bu siyasetten 

ibaret olduğunu hatırlattıktan sonra, ister mümin olsun ister kâfir, hiçbir hükümdarın yönetilen 

topluluğun halen mevcut ve uygulama hâlinde olan bir adalet anlayışından uzak bulunmasının mümkün 

olmadığını, işlerini “adalete benzeyen” fikirlerle düzenlemelerinin bir mecburiyet olduğunu belirtir 

(Taşköprizâde: 1998:381-382; Köksal, 2016:277)  

“Allah’ın yardımı geldikten sonra aklın nehri bâtıl oldu” şeklinde meşhur bir vecize vardır. Bu 

sebeple şer‘-i şerif geldikten sonra siyasetle amel etmek bâtıl olup meşru değildir. “Şeriata siyasetin de 

ilave edilmesi lazımdır” diyenlere gelince, bu cahillerin ve avamın yanlışıdır. Zira şeriatın başka 

herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Onların bu sözlerinin içerdiği anlam şudur: “Şer‘-i şerif siyaset 

sahasında kâfi miktarda hüküm getirmemiştir” (Taşköprizâde: 1998:381).  

Taşköprizâde, şeriat ile siyasetin birbirilerine karşı konumlarını belirledikten sonra, “Şeriat 

siyasi meselelerde yeterli ölçüde düzenlemede bulunmamıştır, bu bakımdan siyaset sahasında tek başına 

yeterli değildir, onun için akli siyasetin şeriatın boşluklarını tamamlaması gerekir” şeklinde düşünenlere 

yönelik ağır bir eleştiride bulunur. Taşköprizâde siyasetin tatbikinde aklın önemini vurguluyor olsa da 

akla siyaset alanında norm koyucu bir işlev vermediğine dikkat edilmelidir. Siyasete dair yazan her 

müellif gibi Taşköprizâde’nin de düşüncelerini içinde yaşamış olduğu hayat bağlamı içerisinde 

anlamlandırmak önemlidir. Siyasetin şer‘-i şerif dışında meşru bir kaynağının olmadığı düşüncesi, bir 

16. yüzyıl âlim-düşünürü ile 21. yüzyılda yaşayanlar için aynı şeyi ifade etmemektedir. 
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Taşköprizâde’nin siyâsî sahanın şeriata göre tanzim edilmesini savunmasının saikleriyle, günümüz 

bireylerinin temel insan hakların, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramlarını önemsemelerinin 

saikleri arasında benzerlikler bulmak mümkündür (Köksal, 2016:282). 

4.3. Müslüman Toplumun Hukuku 

Taşköprîzade’nin şeriat-siyaset ilişkisi konusundaki düşünceleri yalnız eleştiri boyutuyla sınırlı 

kalmamış, başta padişah olmak üzere Müslüman toplumun bütün kesimlerinin birbirlerine karşı 

haklarını ve vazifelerini ilkeler hâlinde formüle etmiştir. Biz çalışmamızda bunlardan sultanların 

vazifeleri ve reâyânın hukuku hakkında söylediklerini zikredeceğiz.  

4.3.1. Sultanların Vazifeleri  

Taşköprîzâde eserlerinde, “sultana birçok vazifeler düşmektedir. Bunlar ilgili kitaplarda genişte 

anlatılmıştır. Ancak biz burada söylenmeden geçilmesi uygun olmayacak bir kısım vazifeyi saymakla 

yetineceğiz” diyerek Miftâhu's Saâde’de, Şerh-i Ahlâk-i Adudiyye’de ve Risale fi Beyâni Esrâri’l-

Hilâfeti’l-İnsâniyye isimli eserlerinde hükümdarın vazifeleri hakkında farklı sayılar vermektedir. 

Sultanların vazifeleri ile ilgili Taşköprîzade’nin listesi ile Mâverdi'nin el-Ahkâmu’s-

Sultâniyye’si gibi ilgili diğer eserlerde zikredilen vazifeler mukayese edildiğinde, Taşköprîzade’nin 

amacının sultanların standart vazifelerini ortaya koymaktan ziyade, bilhassa kendi dönemiyle ilgili 

vurgulamak istediği ve problemli gördüğü hususlara dikkat çekmek olduğu görülür. Bu noktalar cihad 

vazifesinin aksatılmaması, iktâlara riayet, beytülmalin haklarının daha hassas bir şekilde gözetilmesi, 

sultanların şahsi harcamalarına dikkat etmeleri, ulemanın durumunun iyileştirilmesi, bu çerçevede her 

bölgede bir fakih yetiştirilmesi, dini vazifelerin daha dikkatli bir şekilde yerine getirilmesi şeklinde 

özetlenebilir. (Köksal, 2016:285). 

Onların, yani ülkelerin ve toplulukların unsurları üçtür; yöneten, yönetilen ve hem yöneten 

hem de yönetilenlerdir. Devlet başkanında olması gereken özellikler vardır ve bunlar yedi tanedir. 

Asalet, yüce gönüllülük, sağlam görüşlü olma, kararlılık, çok sabırlı olma, varlıklı olma ve 

yardımcılarının olmasıdır (Taşköprîzâde, 2014:230-232). 

Taşköprizâde, Risale fi Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye ve’s- Saltanati'l-Ma‘neviyye isimli 

risalesinde de, hükümdardan başlamak üzere Müslüman toplumun her kesiminin birbirlerine karşı olan 

hak ve vazifelerini, selef-i sâlihînden aktarılan anekdotlar ve ahlaki öğütlerin desteğinde normatif ilkeler 

hâlinde ortaya koymaktadır. Risale’de sultanın vazifeleri: a) Hükmederken kendisini raiyyeden biri 

olarak kabul etmek, b) Müslümanların ihtiyaçlarını yerine getirmenin, en üstün ibadetlerden biri 

olduğunu bilmek, c) Yeme-içme, giyim-kuşam hususlarında Hulefâ-i Râşidînin yolunu takip etmek, d) 

Söz söylemede insanlarla uyumlu olmak, sebepsiz öfke göstermemek, e) Hüküm verirken ikiyüzlü 

davranmamak, f) Hükümet ve idareciliğin (velâyet) tehlikesinden gaflet etmemek, g) Âlimleri ve 

salihleri ziyarete ve onlara muhabbet göstermeye dikkat etmek, h) Zorbalık ve tekebbürle insanları 

kendinden nefret ettirmemek, ı) Devlet görevlilerinin zulmedip etmediğini ve vekillerin hıyanetini 

araştırmaktan gaflet etmemek i) Çeşitli hâdiseler zuhur ettiğinde bunlara firâsetle nazar etmek şeklinde 

özetlenir (Taşköprîzâde, nr.3275:118b 119a). 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

437 

 

Adudiddin Îcî risalesinde sultanın vazifeleri hakkında şunları söylemektedir. Düzenin 

korunmasında ona/hükümdara düşen şu üç şeydir: (i) Devlet başkanı bedendeki dört unsurun 

dengesiyle mizacın itidalini sağlaması gibi ulema, asker, ticaret ve ziraat erbabı arasındaki dengeyi 

sağlamalıdır. (ii) Hükümdar bu dört sınıftan herhangi birinin diğerlerine üstün gelmesine fırsat 

vermemelidir. (iii) Hükümdar onlar, arasında rızık, muteber şeyler ve diğer nimetler gibi ortak 

iyiliklerin paylaşımında dengeyi gözetmelidir. Seçkinleri onurlandırmalı ve güçlü kılmalıdır. 

İstişare edeceği bir vezirinin olması gerekir. Ayrıca hükümdara kolay ulaşılmalıdır. Geçitleri 

koruma ve yol emniyetlerini sağlamalıdır. Ayrıca hedeflere ulaşabilmenin önü kesilmesin diye 

yönetim konusunda düşünmeyi bırakmamalı ve özel hazlarını terk etmelidir. Hükümdar âkil 

adamlar ve basiret sahipleriyle, asil kimselerle, yüce gönüllülerle ve karakterli insanlarla istişare 

etmelidir (Taşköprîzâde, 2014:234-248). 

Taşköprizâde çoğunluğunu Adudiddin Îcî’nin zikrettiği sultanın vazifelerinden sonra şerhte 

kendisi de, bir kısım fazilet ehli kimse, hükümdarın riayet etmesi lazım gelen on madde zikretmiştir. 

Her ne kadar bir kısmı, yukarıda sayılanların bir kısmına râci olsa da bereketinden istifade etmek için 

bunları sırasıyla saymamız gerekir diyerek, hükümdarın vazifelerine dair on madde saymaktadır. a) 

Hüküm konusunda kendisini halktan biri olarak görmelidir. b) Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamayı 

en büyük ibadetlerden biri olarak görmelidir. c) Yiyecek ve giyecek hususlarında hulefâ-yı râşidînin 

yoluna uymalıdır. d) Hükümdarın sözünde yüze gülmesi ve sebepsiz yere sertlik göstermemesi gerekir. 

e) Hüküm verirken herhangi bir kimsenin hoşnutluğu için şeriatın emrine muhalefet etmemelidir. f) 

Hükümet etme ve yönetmenin ciddiyetinden gâfil olmamalıdır. g) Hükümdarın, âlim ve sâlih kimseleri 

ziyaret etmesi ve onlara muhabbet göstermelidir. h) İnsanları zorbalık ve büyüklenme ile nefret 

ettirmemelidir. ı) Yetki verdiklerinin haksızlığını ve vekillerinin hıyanetini takip etme konusunda gaflet 

sergilememelidir. i) Hükümdar olaylara ferasetle bakmalı, olayların özelliklerini ve sonuçlarını basiret 

gözüyle okuyabilmelidir. Önem vermeyi hak eden şeylerden birisi olduğu için yönetici ilgili durumlar 

hakkındaki sözü uzattık diyerek hükümdarın vazifeleri ile ilgili naklettiklerini sonlandırır(Taşköprîzâde, 

2014:248-258). Görüldüğü gibi Taşköprîzade eserlerinin ilgili bölümlerinde, sultanların yerine 

getirmeleri gereken vazifelerle ilgili hususları zikrederken pervasız ve sert bir dil kullandığı 

görülmektedir. 

4.3.2. Reâyânın Hukuku 

Taşköprîzade, reâyânın (yönetilenlerin) hukukunu mü'min veya kâfir olmalarına göre iki 

kısımda ele almaktadır. Mü'min reâyâya karşı sultanların yerine getirmesi gereken hakların yirmi tane 

olduğunu söyleyen müellif bunları şöyle sıralamaktadır:  

a) Müslümanlara tevazu göstermeli ve saltanatı vesilesiyle Müslümana tekebbür etmemelidir. 

b) Sultan fâsık, hasetçi, tamahkâr, garaz ehli kimselerin sözlerine kulak asmamalıdır. Allah Teâla şöyle 

buyurur: “Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın” (Hucurât, 49/6). c) 

Suçluların cezalandırılmasını, buna kâdir olunduğu hâlde, üç gün kadar geciktirmelidir. d) Adalet ve 

ihsanının feyzini Müslüman ve kâfir ayrımı yapmadan bütün yeryüzü halkına teşmil etmelidir. e) 
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Müslümanların evlerine izinsiz girmemelidir. f) Mertebelerine göre halk tabakalarıyla görüşüp öylece 

muamelede bulunmalıdır. g) Yaşlılara hürmet etmelidir. çocuklara da şefkat nazarıyla bakmalıdır. Hz. 

Peygamber (sav): “Büyüğümüzü saymayan, küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir.” (Tirmîzî, 

“Birr” 15) buyurmaktadır. h) Vaadine aykırı davranmamalıdır. ı) Hüküm verirken sert konuşmamalıdır. 

i) Hakkâniyete riayet edip, insafı elden bırakmamalıdır. j) İnsanların arasını bulmalıdır. k) İnsanların 

yanlış hareketlerinin ortaya çıkması için gayret etmemelidir. l) Şüpheli şeyleri işlememelidir. m) 

İnsanların ihtiyaçlarını yerine getirmelidir. n) Güçlülere ve zenginlere karşı fakirlerin ve zayıfların 

tarafını tercih etmelidir. o) Zayıfların ve fakirlerin hâlinden gaflet etmemelidir. ö) Müslümanların 

yollarını ıslah etmelidir. p) İhtiyaç duyulan yerlere misafirhaneler ve köprüler inşa ettirmesi lazımdır. r) 

Beldenin muhtelif bölgelerinde mescidler bina ettirmelidir. s) Emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münkeri 

terk etmemelidir. Reayanın Allah’a itaat etmesini emretmeli, yasaklanmış şeylerden ve masiyetlerden 

“siyaset” yoluyla men etmesi gereklidir. (Topluma zarar veren) kötüler mutlaka engellenmelidir. 

Bunların zecretmek suretiyle eğitilmesi gerekir. Eğer düzelmesi umulan grupta ise eğitim, onu şerden 

ve tahripten alıkoymaktır. Sonra eğer düzeltilmesi umulmuyor ve kötülüğü de yayıyorsa o takdirde 

hapis cezası uygulanır, kötülüğü sonra zincire vurulmakla, sonra da şehirden sürünmekle izale edilir. 

Sonra, kötülüğün de aşırı giderse kötülüğü bilfiil işlediği organ kesilir. Allah Teâlâ söyle buyurur: 

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun.” (Nûr, 24/2) yine o şöyle buyurur: 

“Hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini kesin” (Maide, 5/35). Kötülüğünde aşırı gidenin öldürülmesi 

ise söz konusu değildir. (Taşköprîzâde, 2014:240, 252-256; Taşköprîzâde, nr.3275:120a-122b) 

Müellifin burada da “siyaset” kelimesini kullandığına dikkat çekelim. Siyasetin bu bağlamda ceza 

anlamında kullanıldığı söylenebileceği gibi, Taşköprizâde'nin belirli durumlarda istisnaî olarak siyasete 

müsaade etmiş olduğu da düşünülebilir(Köksal, 2016:290). 

Taşköprîzâde Ahmed Efendi, sultanın vazifeleri, reayanın hukuku gibi maddeleri sıraladıktan 

sonra ehl-i kitâbın yirmi tane hakkı olduğunu söyler (Taşköprîzâde, 2014:256). Daha sonra da 

hükümdarların has kulunun/yakınında hizmet edenlerin vazifelerini “kurb u sultân âteşi sûzân” sözünü 

hatırlatarak ve Büstî’nin “Şayet padişahlara hizmetkâr olduysan, En güzel elbise olan tedbiri kuşan! / 

Girdiğinde kör ol, Çıktığında dilsiz ol.” (Taşköprîzâde, 2014:258) şiiriyle hükümdarın en yakınında 

görev alanların vazifelerini sıralamaktadır. 

Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de konuları zikrederken, görüşlerini desteklemek için 

zikrettiği tespitler/kelam-ı kibardan bir kaçını zikredelim. 

Padişahın düşüncesi dağın zirvesinden akan bir su gibidir, onu bir yönden diğerine çevirmek, 

ancak aşama aşama ve taktiklerle mümkün olur.  

“Şayet padişahlara hizmetkâr olduysan, En güzel elbise olan tedbiri kuşan! Girdiğinde kör ol, 

Çıktığında dilsiz ol.” (Taşköprîzâde, 2014:260) 

Sevgi fertler arasında daim olduğunda onların hiçbiri zulüm ve baskıya meyletmez ve böylece 

hakkı almaya da hakkı gözetmeye de ihtiyaç duymazlar(Taşköprîzâde, 2014:222). 
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Liderlik arzusu dostları hafife almayı ve sevdiklerine muamelede insafsızlığı 

gerektirir(Taşköprîzâde, 2014:270). 

“Asile güzellik edersen ona sahip olursun/Adi kimseye güzellik edersen onu asi yaparsın, Kılıç 

gereken yere hoşgörü koymak kötüdür / Kılıcı ıslak yere koymak gibi.” (Taşköprîzâde, 2014:278)  

“İlmi cahile bahşeden ilme yazık eder, İlmi hak edenden alıkoyan zulmeder.” (Taşköprîzâde, 

2014:280) 

Çalışmamızın bu noktasında Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin şerhinde devlet yönetimi ismi 

verilen dördüncü makalede kullandığı âyetleri toplu olarak zikredelim. Metinde parantez içindeki 

rakamlar, çalışmada istifade ettiğimiz şerhin (Taşköprîzâde, 2014) sayfa numaralarıdır. Çeviride sehven 

olsa gerek bazen âyet ve sûre numaralarında yanlışlıklar yapılmıştır. Bu yanlışlıklara âyet ve sûre 

numaraları tashih edilerek, dipnotta işaret edilmiştir.  

Devlet Yönetimi makalesinde referans olarak kullanılan âyetler şunlardır. (221): Secde, 32/13, 

Şûrâ, 42/271; (233): Âl-i İmrân, 3/1332; (235): Fâtır, 35/32, Mâide, 5/2; (239): Tâ-Hâ, 20/29-30; (241): 

Furkan, 25/35, 241- Kıyame, 75/11, Mâide, 5/38, Nur, 24/2, Tâ-Hâ, 20/31; (243): Şûrâ, 42/403; (249): 

Bakara, 2/249; (253): Âl-i İmrân, 3/5, Hucurat, 49/6; (275): Bakara, 2/237, Şûrâ, 42/404; (277): Tevbe, 

9/6; (285): (Hatime yerine); (287): Rahman, 55/26-27.  

Görüldüğü gibi müellifimiz şerhinde belirli âyetlere atıf yaparak, felsefî ilimlerin nebevî bir 

cehd ve gayrete de tekâbül ettiğini düşünmektedir. Taşköprîzâde şerhin genelinde felsefî dirayetini 

yansıtan açıklama ve tahlillerin yanında dinî ilimlerdeki birikimini de ortaya koyar. Taşköprîzâde 

şerhinde literatürün önceki temsilcilerinden olan İbn Miskeveyh ve Tûsî’den faydalanır, ancak onlardan 

farklı olarak çok sayıda âyet ve hadise müracaat etmesi, onun ve eserinin ayrıcalığıdır (Arıcı, 2014:17-

18). Taşköprîzâde, ahlâk ilminin ilkeleri, nebevî şeriatler ve ilâhî yasaklardır (Taşköprîzâde, 2014:30) 

diyerek; şerhin âyet ve hadislerle desteklenmesinin şerhe kazandırdığı değeri, “şerhi naslarla, 

nakillerle, yaygın olarak bilinen sünnette ve makbul hadislerde geçen şeylerle destekleyerek şerh ettim. 

Böylece şerh, zamanın alnında bir parıltı ve asrın tacında bir inci oldu” (Taşköprîzâde, 2014:26) 

şeklinde ifade etmektedir. 

Sonuç 

Geleneği olmayan toplumların geleceği de olmaz. Bir geleneğe dayanmayan fertler veya 

toplumların, bir gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Bu açıdan hem İslam, hem Osmanlı düşünce 

tarihlerine yeni bir perspektifle bakmak ihtiyacı, her geçen gün kendini daha da hissettirmektedir. Bu 

tür çalışmalar, Taşköprîzâde ve daha onun gibi onlarca Osmanlı ulemasının çalışmaları ortaya çıktıkça 

belki biz çok daha farklı değerlendirmeler, tasnifler yapmak durumunda kalacağız. Ama önce o mirası 

ortaya çıkartmamız, neye sahip olduğumuzu bir görmemiz gerekiyor. 

 
1 Tercümede sûre numarası, yanlışlıkla 27 olarak gösterilmiştir. Doğrusu 42 olacaktır. 
2 Tercümede sûre numarası, yanlışlıkla 133 olarak gösterilmiştir. 
3 Tercümede sûre numarası, yanlışlıkla 40 olarak gösterilmiştir. 
4 Tercümede sûre numarası, yanlışlıkla 40 olarak gösterilmiştir. 
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Felsefe ve düşünce geleneğimizin büyük ustalarından olan Adudiddin Îcî ve Osmanlı âlimi 

Taşköprîzâde, siyaset ve ahlâkı birbirinin tamamlayıcısı olarak görmektedirler. Bu bakış açısıyla 

hikmet, ilim ve davranışın toplamını oluşturmaktadır. Taşköprizade'nin gerek bu şerh ve risalesinde 

gerek diğer eserlerinde yalnız münekkit değil, aynı zamanda müessis bir tavrın sahibi olduğu 

görülmektedir. Osmanlılarda siyaset-i şer‘iyye alanında devletin bazı uygulamalarını eleştiren 

Taşköprizade, Kınalızade, Birgivi gibi âlimlerin tutumları bize yeni açılımlar sağlayabilir.  

Bu çalışmanın Osmanlı dönemi İslâm düşüncesinin önemli kilometre taşlarından olan 

Taşköprîzâde’nin siyaset felsefesi, yönetim, ahlâk, adalet, kültür ve medeniyet anlayışını tahlile 

mütevazı bir katkı sunmasını ümit ediyorum.  
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AZERBAYCANLI FİLOSOF NEMATULLAH NAHÇIVANİ ÇALIŞMALARINDA 

FELSEFİ ASPECT 

Tahir ORUCOV1 

Özet 

Nematullah Nahçıvani aslen Azerbaycan Türklerden olup, büyük bir filosof, Sufi bilimcisi ve Tasavvuf 

filozofu olarak biliniyordu. Azerbaycan’da Nakşbandi tarikatının ilk temsilcilerin-den biri olmuştur. 

Nematullah Nahçıvani, zamanının tanınan aydınlarından eğitim gördü, tessevvüfle-sufizm ile tanıştı, 

sonra onları iyice benimsedi. Nematullah Nahçıvani zamanının tanınmış şahsiyyetlerinden olan Dada 

Ömar Rövşani  ile görüşdü. O, Tebriz'de bir süre kalarak, İslam dünyasının birçok İslami kültür 

merkezlerine gitti. Nematullah Nahçıvani, daha sonra Türkiye'ye-Anadoluya gitmiş, orada Akşehirde 

yaşadı.Tarihen ve şimdi de Akşehirliler arasında “Şeyx Alva”, “Nematullah Nahçıvanii”, Baba 

Nematullah”, “Baba Nemat” ve “Nematullah Sultan” olarak da bilinen bu büyük Türk-İslam alimi, 

zamanın en erdemlerinden biri olarak kabul edilir. Nematullah Nahçıvanii Akşehirde uzun yıllardan 

beri din, felsefe ve diğer bilimlerle uğraşıyor. Onun hayatı boyunca çok sayıda takipçisi yaşadı. 

Nematullah Nahçıvanii  kendi dili olan Türkce ile yanaşı, Arapça ve Farsça'nı da çok iyi biliyordu.  15. 

yüzyılın tanınmış temsilcilerinden biri olan Nematullah Nahçıvaniinin, değerli  bilimsel ve felsefi 

eserleir nesilden-nesile keşerek bu güne geldi. Nematullah Nahçıvanii tesevvüfe hesr edilmiş eserler 

arasında önemli bir yere sahip olan "El-Fevatihül-İlahiyye vel Mefatihül-Qeybiyye" adlı eserin 

yazarıdır. Nematullah Nahçıvanii bu eserini daha önce yazılmış eserlere ve  yorumlara müraciat 

etmeden yazmıştır. O, kendi yorumlarını kendi bilgisine dayanarak yazdığıyla tanındı. Bunun dışında 

Nematullah Nahçıvanii “Hidayet-ül-İxvan” ve “Risalet-ül-Vücud” konusunda iki eseri(risalesi) var. 

Bütün bunlar makalede açıklanmaktadır ve Nematullah Nahçıvanii eserlerinin felsefi yönünü 

vurğulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nematullah Nahçıvanii, Tasavvuf, sufizm, Kur'an, felsefe, Tasavvuf 

felsefesi.  

 

THE PHILOSOPHICAL ASPECT IN THE STUDIES OF AZERBAIJAN 

PHILOSOPH NEMATULLAH NAXCHIVANİ 

Abstract 
Nematullah Nakhchivani was originally from Azerbaijan Turks and was known as a great philosopher, 

Sufi scientist and Sufi philosopher. He was one of the first representatives of the Naqshbandi sect in 

Azerbaijan. Nematullah Nakhchivani was educated by the intellectuals of his time, met tessevvüfle-

sufism, and then embraced them thoroughly. Nematullah met with Dada Ömar Rovşani, one of the well-

known personalities of his time. He stayed in Tabriz for a while and went to many Islamic cultural 

centers of the Islamic world. Nematullah Nakhchivani, then went to Turkey in Anatolia, there lived a 

Akşehird.This great Turkish-Islamic scholar, known as x Şeyx Alva ”,“ Nematullah Nahçıvanii ”, Baba 

Nematullah”, “Baba Nemat” and “Nematullah Sultan arasında among the Akşehirites historically and 

now, is considered one of the most virtues of the time. Nematullah Nakhchivani has been engaged in 

religion, philosophy and other sciences for a long time in Aksehir. He lived many followers during his 

life. Nematullah Nakhchivani knew his mother tongue, Turkish, and Arabic and Persian.Nematullah, 

one of the prominent representatives of the 15th century, came to this day by discovering valuable 

scientific and philosophical works from generation to generation. Nematullah Nakhchivani is the author 

of "Al-Fevatihul-Ilahiyye wal Mâfatihül-Qeybiyye", which has an important place among the works 

that were counted on tesevvüf. Nematullah Nakhchivani wrote this work without resorting to previously 

written works and interpretations. He is known for writing his own interpretations based on his own 

knowledge. In addition, Nematullah Nakhchivani “Hidayet-ul-Iwan” and “Risalet-ul-Wujud iki has two 

works (treatise).All these are explained in the article and the philosophical aspect of Nematullah 

Nakhchivani's works is emphasized. 

Key words: Nematullah Nakhchivani, Sufism, Sufism, Qur'an, philosophy, Sufism philosophy. 

 

 
Azerbaycanlı fllosof  Nemetullah Nahçıvanii (? - 1514), yaklaşık XV yüzyılın ortalarında 

Nahçıvan'da doğdu. O, aslan Türk kökenliydi ve büyük bir Sufi alimi ve Sufi filozofu olarak biliniyordu. 

 
1 Assoc. Prof. Dr., AMEA Folklor Enstitüsü, Filoloji Felsefe Doktoru, Azerbaycan, Bakü, tahiroruclu@gmail.com. 
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N. Nahçıvani Azerbaycan'da Nekşibendilik teriqatının ilk temsilcilerinden biriydi. Mevlana Nemetullah 

ibn Mahmud Şeyh Alvan Nahçıvani, zamanının ünlü, tanınmış, bilinen, sayğı duyulan aydınlarından 

ders aldı ve hayatını tasavvufta bağladı. 

Tasavvuf sahesinde mükemmel bilgiler altıkdan sonra Nematullah Nahçıvani 1498'de 

Nahçıvan'dan ayrıldı. N. Nahçıvani, İslam dünyasının birçok önemli kültür merkezlerini gezmiş, 

Tebriz'de Dede Ömar Rovshani ile tanışmış ve  bir süre birlikde  kalmışdır. N. Nahçıvani daha sonra 

Türkiyeye-Anadolu'ya gitti ve Akşehir'de yaşadı. 

Tarihsel olarak ve şimdi Ağşeherliler arasında Şeyh Elva, Nemetullah Nahçıvani, Baba 

Nemetullah, Baba Nemat ve Nemetullah Sultan gibi isimleriyle hatırlanan bu büyük Türk-İslam alimi, 

zamanının en erdemli alimleri ve velilerinden biri olarak kabul edilir. Nematullah Nahçıvani, Ahşehir'de 

uzun yıllar din, felsefe ve diğer bilimlerle uğraşmışdır. Hayatı boyunca N. Nahçıvani çok sayıda 

Müridler-öyrenciler yetirdi. O, kendi anadili olan Türkçe ile ek olarak, Arapça ve Farsça da iyi biliyordu. 

XV-XVI yüzyılların en önde gelen, ünlü temsilcilerinden olan Nemetullah Nahçıvani'nin 

değerli bilimsel ve felsefi eserleri, nesilden nesile geçmiş, ve günü-müzedek gelib çatmışdır. N. 

Nahçıvani tesevvüfi yorumlar arasında önemli bir yer tutan “El-Fevatihül-İlahiyye ve Mefatihül-

Keybiyye" adlı eserlerin yazarıdır. 

N. Nahçıvani “El-Fevatihül-İlahiyye ve Mefatihül-Keybiyye" eserini daha önce yapılan  

yorumlara başvurmadan, yazdığı yorumları kendi bilgisiyle yazmakla har tarafa ün saldı. Ayrıca, 

Nemetullah Nahçıvani'nin"Hidayet-ül-İhvan" ve "Risalet-ül-Vücud" adlı tasavvuf üzerine iki risalesi-

tezi(yorumu) vardır. Onun “Fevatih-ul-İlahiyye” adlı tefsirinin-yorumunun kendi el yazmasının bir 

kopyası İstanbulda-Topagapi Sarayı'ndaki III Ahmed Han Kütüphanesinde saklanıyor. N. Nahçıvani, 

bu çalışmayı 1498'de-Ramazani-Şerif ayının ortalarında tamamlamışdır. Şu kitap 1908'de Osmanlı 

İmparatorluğu Metbey-i Osmaniyyede iki ciltte yayınlandı. 

N. Nahçıvaninin “El-Fevatihül-İlahiyye ve Mefatihül-Keybiyye" adlı çalışmaları o kadar dikkat 

çekti ki, XVI yüzyılda İstanbul düşünürleri para toplayıp bu eseri yayınladılar. N.Nahçıvani, ayrıca Gazi 

Beyzavi'nin "Envarüt-tenzil" adlı kitabına  ve Mahmud Şebüsterinin "Gulshani-raz" eserlerine de kendi 

yorumlarını yazdı. Ayrıca N. Nahçıvaninin “Hatikattul-ihvan” adlı tasavvufa adanmış başka bir 

çalışması da var. Büyük düşünür ve Tasavvuf filozofu N. Nahçıvani, 1514'te Akshahar'da vafat etdi. (1) 

Azerbaycanlı Akademisyen Vasim Mammadaliyev'in "Nemetullah Nahçıvani ve onun Kur'an 

Yorumu" adlı makalesi, “Dirçeliş XXI Yüzyıl” dergisinin 2000 yılının 10. sayısında yayınlandı. 

Makalede V. Mammadaliyev, N. Nahçıvaninin en büyük ve en kutsal eseri olan "El-Favatihul-ilahiyya 

vel-mafatihul-qeybiyye-el-Muzihatu lil-kalimul-el-Kur'aniyye vel hukmetul-Furqaniyye” adlı kitabına 

geniş ve  ayrıntılı bilgi vermişdir. Makalede N. Nahçıvaninin yaratıcılığında  en önemli yer tutan bu 

çalışmanın 1496-1497 yıllarında Tebriz'de tamamlanmış olması vurğulanıyor. (2)  

N. Nahçıvani "Kur'an'ı Tasavvuf tarzında ilk yorumlayan alim" olarak bilinir ve bu adla tarihe 

düşmüşdür. İslam Tasavvuf edebiyatının ayrılmaz bir parçası olarak, Azerbaycan Tasavvufu, Tasavvuf, 

sufi felsefesi ve Tasavvuf edebiyatı az araştırılan sahelerden olmuşdur.  
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Tarihden malumdur ki, İslam'ın ilk aşamalarında-ikinci Halife Ömer'in zamanında(634-644) 

Azerbaycan Araplar tarafından fethedilmiş ve İslam bölgenin sakinleri tarafından bir din olarak kabul 

edildilmişdir. O zaman bu coğrafi bölgenin Müslüman nüfusu üzerinde en büyük etkiye sahip olanlar 

ise, Sufiler olmuşlar. Sufilerin iyi İslami anlayışları insanların yüreklerini etkiledi ve onların İslam'ı 

kabul etmelerini hızlandırdı. İslam'ın ilk yıllarından itibaren, Sufizmin Azerbay-can'da var olduğuna 

dair kanıtlar var. 

Örneğin, tarihi kaynaklar Peyğenberimiz Hz. Muhammed döneminde yaşayan ve Tasavvuf 

tarihi için büyük önem taşıyan Veysel Garani'nin (594-657) mezarının Azerbaycan'da olduğunu gösterir. 

“Kitabi Dada Gorgud” destanında Burla Hatu-nun, Salur Kazan'a söylediyi şu misralarda deyildiyi gibi, 

en eski edebi metinlerde bile Sufilerden söz edildiği iyi bilinmektedir. Mesala: 

Kuru nehirlere su döktüm, 

Kara geyimli dervişlere nezir verdim.(3, 182) 

Azerbaycan'ın her yerinde bulunan, yüzyıllar boyunca adı unutulsa da yaddaşlarda kalan, büyük 

sayğıya ve ihtirama layık olan binlerce kutsal mezarlar, pirler ve anıt kabirler bulunmuşdur. Bütün 

bunlar ise  Sufilerin Azerbaycan'da İslam'ın gelişimindeki konumunun en büyük kanıtlarından biridir. 

Azerbaycan'da Tasavvufun tarihçesi hakkındaki kaynaklara baktığımızda, Azer-baycan'da 

Tasavvuf hareketinin X yüzyıla dayandığı görülmektedir. Tasavvuf tarihçileri tarafından “Tasavvuf 

dönemi” olarak adlandırılan dövrde isimleri sıkça anılan ünlü Azerbaycan Tasavvuf alimleri vardır. 

Bunlar arasında Abu Hüseyin Dundari-Şirazi, Hüseyin ibn Yazdinyar, Abu Hasan, Abu Züra, 

Abu Abbas, Abu Said Abdal Bakuvi, Ali bin Muhammed bin Abdullab Bakuvi, Hüseyin Şirvani, Abu 

Abbas Ahmed, Exi Ferac Zencani, Baba Ferec, Hace Mehemmed Xoşnam, Hüseyin Merdani, İbrahim 

Tebrizi, Abulfarac Abulvahid Varsani, Said Berdayi, Ebu Bekir Ahbari ve diğer birçok Tasavvuf bilgini 

belirtmek mümkündür. Bu filozovlardan biri de Sufi filozofu Nematullah Nahçıvani olmuştur. 

Azerbaycan Tasavvufunda iki yön dikkatı çekiyor. Bunlardan birincisi, dervişane sufilik olub, 

Türk halkının İslami kavramıdan ve ikincisi, bilimsel Tasavvuf kavramından kidalanan Tasavvufdur. 

Bilimsel Tasavvuf anlayışına sahip olan Sufiler medreselerde tehsil alan ve din bilimlerini derinden 

öyrenen Sufi-Tasavvuf bilim insanlarıdır. Baba Nemetullah Nahçıvani, Azerbaycan Tasavvuf alimleri 

arasında özel bir yere sahiptir. O, sadece derviş hayatı yaşayan bir Sufi olarak değil, aynı zamanda en 

yüksek medresede eğitim almış bir yorum alimi olarak biliniyor. (4, 66) 

Bugün hakkında en çok tartişılan, mövzulardan, temalardan biri de tasavvuftur. Tasavvuf, 

çeşidli yönlerden baxıltıqda “Tekke” ve “Dargah” adi verilen özel yerlerde “Şeyh” adlanan mürşidlerin 

gözetiminde “tac” ve “hirqe” deyilen özel libaslarla, özel müziklerle, ritüellerle icra olunmasından ve 

onların  özellikleri hakkinda konuşan bir bilimdir. 

Son zamanlarda Tasavvufun hem teorisi, hem de pratiği aktual mövzulardan birine çevrilmişdir. 

Tasavvuf hakkında bir bilimsel fikrlere sahip olan ve yalnızca bilimsel nitelikli araştırmacılar değil, aynı 

zamanda Tasavvuf hakkında az, sethi  bilgilere sahib olanlar da az deyil.  Amma yine de, bu gün 

Tasavvufa merağın artması çok iyi bir haldır. Elbette, Tasavvuf insanın manevi dünyasını zenginleştir-



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

445 

 

diği ve ona biraz rahatlık verdiği gerçeği göz önüne alındığında, Tasavvufda  hala olumlu bir gelişme 

olduğu gibi görülebilir. Fakat yine de, tarihe baktığımızda, Tasavvufun onu anlamayan veya kendi 

kişisel çıkarları için kullananlar tarafından çarpıtıldığını da göre biliyoruz. 

Bu nedenle Tasavvufla ilgili çelişkili fikirler ortaya çıktı, onun amacı ve mahiyyeti arka planda 

kaldı. Yukarıdakiler göz önüne alındığında, sorunun tam ve doğru bir şekilde açıklanması için, 

Tasavvufun öncelikle ünlü temsilcilerinin çalışmaları esasında öyrenilmelidir. (5, 133) 

Bu anlamda Tasavvuf Filozofu Nemetullah Nahçıvani'nin Tasavvuf ve Tasav-vuf felsefesi ile 

ilgili değerli eserleri, kiymetli  düşünceleri ve yorumları özel bir öneme sahiptir. Örneğin, N. Nakçıvani, 

Şeyh Mahmud Şebüsteri'nin "Gulshani-raz" adlı eserinde yazdığı bir yorumda ilginç bir ifadeyle 

yazıyor: "Yalnız O (yani-Allah-T.O.) doğrudur ve doğru yolun rehberi de mehz odur. Benim kazandığım 

Başarılarm da yalnızca Allah'dandır. Sarsılmaz inanç ve irfan gülşeninin güzel nağmeli bülbüllerinin ilk 

sözü, kumruların esas destanı, tutilerin tatlı konuşmaları yalnızca “O”nun şükr-senasına, medhine hesr 

olunmalı, adaylanmalıdir. Göklerin ve Yerin de tüm işığı, nuru da Allah'tandır. (4, 68). 

Bazı Tasavvuf araştırmacılarına göre Tasavvuf, diğer İslami bilimlerden farklı olarak, 

görünmeyen dünyanın gizemlerini araştıran ve felsefede olduğu gibi akıl ile  gerçekleşdirilen nezeriyye 

metodunun evezine kalp ile ilişkili keşif ve ilham yöntemini kullanan bir bilimdir. 

Farklı bir tasavvuf anlayışına sahip araştırmacılara göre, tasavvuf, "varlık" ve "insan" gibi felsefi 

problemlerle, “vehdeti-vücud” ve “vehdeti-şühud” yani varoluş ve insanlık konusunu ele alan bir 

düşünce sistemidir. Tanınmış bir başka düşünce sistemine göre, Tasavvuf, ruh, ibadet, düşünce ve 

zihinin aracılığıyla yürümeyi amaçlayan bir ahlak sistemidir. 

Tasavvuf, İslami yaşamın ve kültürün bir parçasıdır. Tasavvuf, kuruluşundan bu yana her zaman 

ön planda olmuştur. Bugün, Tasavvuf, hem bir mantık sistemi hem de bir yaşam ve eğitim şekli olarak, 

hem ilgi konusu, hem de çeşitli anlaşmaz-lıkların konusu kimi gündeme getirildi. Özellikle Batı'da, 

Amerika'da Tasavvuf, hem tarikatlardakı hem de düşünce planında düşünme tarzını eğitmek için bir 

yöntemdir. 

N. Nahçıvani, bu meselelerin yanı sıra gizemli düşünceler ve Allah'ın varlığının takdirinden 

bahseden “Hidayetül-ihvan”(“Dost-kardeşlere yol göster-me”) kitabında behs edir. Kitap, Tasavvuf 

felsefesine adanmıştır. Nemetullah Nahçıvaninin diğer eserleri Tasavvuf ve Tasavvuf felsefesine 

adanmıştır. N. Nahçıvani'nin bu tür eserlerine örnek "Risalatül-Vücud" adlı eseridir. 

İslamın Kutsal kitabı “Kur'an-ı Kerim'”in yorumları Nematullah Nahçıvan'i-nın eserlerinde özel 

bir rol oynamaktadır. N. Nahçıvaninin ünlü ilahiyatçı bilim adamı Beydavi'nin “Anvarut-tenzil ve 

esrarüt-tevib” eseri hakkındaki yorumunda yazdığı fikirlerin esası da bundan ibaretdir. İşte Kuran'da 

verilen Allah kelamları, İslam dininin esas fikirleri halk tarafından açıkça anlaşılıyor ve bu bilimin 

önemi esas olarak vurğulanıyor. 

N. Nahçıvani yazıyor ki, Yüce Allah Kuran'ı insanlara yol göstermek için göndermişdir. Bu 

nedenle, Allah'ın bir insanın Kendisinden ne istediğini bilmesi için Kuran'ı, onun yorumlarını, 

Tasavvufu ve Tasavvuf felsefesini çok iyi anlaması gerekir. Tasavvuf, bağımsız bir felsefe telimi olarak 
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ilk kez Basra'da ortaya çıkmışdır. Her şeyden önce Sufi olarak bilinen ise Ebu Haşim el-Sufi olmuştur. 

İlk Sufi tekkesi ise  Suriye'deki Reml şehrindeki Ebu Haşim Tekyesidir. Ebu Haşim ile başlayan 

Tasavvuf herekatları, kısa bir zamanda, birçok İslam ülkelerine yayıldı. IX yüzyıldan beri, Tasavvuf 

sistematikleşme merhelesine dahil oldu. 

Tasavvuf, XII yüzyılın ikinci yarısından itibaren örgütlenme sürecine girer. Tasavvufun kural 

ve yöntemlerini bazı farklılıklar ile yeniden tanımlayan Tasavvuf bilim adamları kendi isimleriyle 

bilinen farklı mezhepler yarattılar. Tasavvufun insanlar arasında daha etkili olmasını ve daha hızlı 

yayılmasını sağlayan mezhep-ler, İslam dünyasında varlığını günümüze kadar sürdürebildi. 

Tarikat kurucusu olan başlıca Sufiler bunlar olmuşlar: Abdulqadir Ceylani (Kadirlik), Ahmed 

Yesevi(Yesevilik), Ahmad Rifai (Rifailik), Nacmeddin Kübra (Kübrevilik), Sihabeddin Ömer 

Sühreverdi (Sühreverdilik), Abul-Hasan eş-Şazili (Şazilik), Haci Bektaş Veli (Bektaşilik), Mevlana 

Celaladdin Rumi (Mevlevilik), Bahadaddin Nakşiband (Nakşibandilik), Hacı Bayram Veli 

(Bayramilik), Neimi Tebrizi (Hürufilik), Şeyh Safieddin Ardabil (Safevilik), Ömer Xelveti(Xelvetilik.) 

Tasavvufun kurucuları arasında Kadirlik, Sühreverdilik, Hürufilik, Safevilik ve Xelvetilik 

terikatlarının kurucuları ve esas şeyxleri menşece Azeri-Türk kökenlidir. 

Nematullah Nahçivani, Nekşiband (Nekşibendilik) tarikatına ait olmuşdur. Bu tarikat 

Muhammad Bahauddin Naqshiband Bukhari tarafından kurulmuştur. 

Bu tarikat sonralar “Şahi-Nakşiband” adıyla ün kazandı. (6, 267) 

XV-XVI yüzyıllarda tanınmış bir ilahiyatçı bilim adamı ve filozof olan Nemetullah Nahçıvani, 

Nekşibendilik tarikatının nümayendesi olarak Azerbay-canda felsefî bilim ve felsefi düşünce dahil 

olmak üzere Sufizm felsefesinin gelişiminde bu mezhebin ünlü temsilcisi olarak çalıştı. N. Nakchivani, 

Nakşibandi tarikatına ait bir filozoftu ve çok çeşitli bilimsel bilgi ve güçlü bir zeka sahibi olmuşdur.  

Çeşitli bilimsel alanlarda derinden bir bilgiye sahip olan Nematullah Nahçıvani, büyük bir 

bilimsel yaratıcılığa malik olan bir şahsiyyet olmuşdur. Her şeyden önce, kayd etdiyimiz gibi, o bir 

Tasavvuf filozofudur. O, Tasavvuf  felsefesine hesr etdiyi “Kitabu hidayetül-ihvan” ve “Risalet el-

vücud” traktatları gibi Tasavvuf felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla daha da ünlü olmuşdur. 

Ayrıca, daha önce de belirttiğimiz gibi, Nemetullah Nakchivani, İslami felsefe tarihinde 

kendine özgü bir yeri olan Mahmud Şabesteri'nin "Gülşeni-Raz" felsefi poemasına ve ünlü Arap Sufi 

şairi Ebu Bekir Mahammed ibn el-Arabinin(1165-1240) “Fusulul-hikem” adlı felsefı eserine yazdığı 

yorumlarla da geniş şöhret tapmışdır. Ayrıca felsefesi hakkındaki yorumlarıyla da tanınır. Bu eserleri 

ve yorumları ile Nematullah Nahçıvani, ortaçağ İslami felsefi düşüncenin gelişiminde önemli bir rol 

oynamıştır. 

Nemetullah Nahçıvani'yi daha da meşhur yapan İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e 

yazdığı bir yorumu olmuştur. Ayrıca, bununla o, insanlığın ışığında Mukaddes Kitabı anlama bilgisi ve 

kabiliyetinin en iyisini ortaya koymuştur. Bilgi ve becerilerini harekete geçirerek Nemetullah 

Nahçıvani, Kur'an'ı bütünlükle yorumlamaya başladı ve bununla da tüm bilim dünyasına değerli bir 

araştırma yaptı. (7, 19).  
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Nemetullah Nahçıvaninin yorumunu diğerlerinden farklandıran diğer hususiyyet de, Kuran'ı 

baştan sona, bir ayet bırakmadan, tasavvuf felsefesine göre, ona uyğun olarak yorumlamasıdır. Kur'an'ı 

tefsir alanında başından sonuna kadar yorumlama geleneği ilk dafa Nematullah Nahçıvani tarafından 

ortaya atıldı. Azerbaycanlı bir bilim insanının yazdığı bu değerli eser, diğer yorumcularından 

bahsettiğimiz özgünlükleri farklanır. 

N.Nahçıvan'ın yorumunun aydınlanmasından sonra, Tasavvuf bilim adamla-rının çoğunun ve 

ekser filozofların dikkatini çekdi.Yüzyıllar boyunca bu eserin birçok bilimsel araştırmacı için araştırma 

konusu olması heç de tesadüfi değildir. Modern araştırmacılar da defalarca bu değerli çalışmaya 

müraciet etmişler. 

Mehemmedeli Tarbiyyat, “Daneşmendani-Azerbaycan” adlı adlı kitabında yazıyor: "Baba 

Nemetullah-Şeyx Mahmud Naxçıvaninin oğlu on beşinci yüzyıl bilim adamı ve şeyhlerinden olan Şeyh 

Mahmud Nakçivani'nin oğludur. Yaklaşık 900 (1449) yıllarında Baba Nemetullah, Beyazvai'nin 

Kuran'daki yorumuna haşiye, hem de ve Möhyedi'nin «Füsusül-hikem» («Hikmetin qiymetli daşları») 

eserine ek olarak bir yazı yazdı. O, 901 yılında (1450), Kuran'da «El-fevatihül-ilahiyye vel-mefatihül-

qeybiyye» adli 2 cilitdde mükemmel tefsir-yorum yazmışdır. Bu çalışma Mısır'da yayınlandı. 

Tanınmış bir Türk bilim adamı olan Profesör Heyrettin İvgin de , N. Nakhçiva-ni'nin felsefi 

buluşmaları hakkında "Türkiye / Akşehirde Medfun mutasavvif Nimetullah Nahçivani" başlıklı ilginç 

bir bilimsel makalede onun eserleri ve bazı notlarin edilmesi hakkında yazdı (8). Onun kanaetine göre, 

N. Nahçıvani'nin başlıca eserleri şunlardan oluşuyordu: 

1. El-Fevahul İlahiyye ve Mefatihul-Kaybiyye el-Müdihatu lil-Kelimul Quraniyye vel 

Hekemül-Furqaniyye 

2. Yorum “Gülshani-Raz”  

3. Tercümeyi Neqşi-Füşuş  

4. “Hidayetul-İhvan” Risalesi-İncelenmesi 

5. Risaleyi Mecmuei Letaif  

6. İstilahatuş-Sufiyye  

7. Hidayet  

8. Risalei Tehqiqat  

9. Risalei Niqat  

10. Risalei Vücudi-Mutlak  

11. Risalei Esile vel Ecvibe  

12. Risalei Zikriyye 

Ayrıca, N Nahçıvan'ın birinci ve yedinci eserlerinin Osmanlı Türkçesi ile yazıldığını, diğerleri 

Farsça ve Arapça karışık olarak yazdığını ve ağırlığın Farsçaya düşdüyünü söylemişdir. “Eserlerinin 

hepsi tamamen tasavvuf hakkında olsa da, hukuk, hadis, söz, felsefe ve eqaid(doktrin) gibi farklı 

bilimsahelerinden da bahsediyor” (8, 276). 
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Tasavvufun sunduğu modele göre, vahidden (birden) ayrılma, yeniden asıl kökenine dönme ve 

ona birleşme düşüncesi temel alınmıştır. Tasavvuf adamlarına göre, bu ayrılma ve koşulma 

materyalizmden maneviyata, (nüzül ve involyusiya)   giden yoldur. Irkçılar, sadece mantığın gücüyle 

birisinin mutlak haqiqata-gerçeğe ulaşabileceğine inanıyor. Aksine, Sufiler-Tasavvufşular bu dünyayı 

terk etmenin ancak duyularla mümkün olabileceğine inanıyordu.    

İslam'da mistik bir eğilim(cereyan) olan Tasavvuf, diğer ulusların tarihlerinde olduğu gibi, 

Müslüman milletlerin hayatında da önemli bir rol oynamıştır. Tasav-vufun ideya kaynağı Kur'an-ı 

Kerim ile ilgili olduğu için, bu eğilimin (cereyanın) ilkin kökleri daha erken zamanlara-VIII-IX 

yüzyılların başlarına bağılı olmuşdur. Tasavvuf aynı zamanda İslam'ın yaşamının manevi yolu ve İslam 

Peygamberinin manevi hakimiyyetinin gerçekleşmiç ve günümüze kadar yayılmış bir şeklidir. 
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TÜRK HALKLARININ FELSEFİ MİRASI ÜZERİNE 

Vefa TAŞDELEN1 

Özet 

Nihat Keklik’in de dikkat çektiği üzere geçen yüzyılda “milli felsefeler” üzerinde çalışmalar ortaya 

açıkmış; Kadim Gerek felsefesinin yanında Arap felsefesi, Fars felsefesi, Alman felsefesi, Fransız 

felsefesi, İngiliz felsefesi, İtalyan Felsefesi, İspanyol felsefesi gibi adlandırmalar ortaya çıkmıştır. 

Yaklaşık aynı dönemlerde, Bursalı Mehmet Tahir, Mehmet Ali Ayni, Adnan Adıvar, Hilmi Ziya Ülken, 

daha sonraları ise Nihat Keklik, İbrahim Agah Çubukçu, Mehmet Aydın gibi felsefeci ve bilim 

tarihçilerimiz tarafından Türklerin kültür tarihinde bilim, felsefe ve düşünce ilişkilerini anlatan ve 

araştıran eserler yazılmıştır. Bir Türk felsefesinin imkânı ve Türk halklarının felsefî mirasının neliğine 

ilişkin temel soruyu cevaplayabilmek için belirli bir felsefî anlayış ve tanımından hareket etmek gerekir. 

Fizik bilimi, kimya bilimi, matematik bilimi bütün dünyada bir ve aynıdır. Ancak felsefe için aynı şeyi 

söylemek mümkün değildir. Felsefenin üç bin yıla yaklaşan tarihi içinde filozoflar bile kendi aralarında 

ortak bir felsefe tanımına ulaşamamış görünürler. Bu çoğul entelektüel yapılanmada her filozof kendi 

felsefe tanımını yaparak, kendi perspektifini kurarak kendi felsefe yoluna girer. Bu açıklamalardan 

hareketle varabileceğimiz bazı sonuçlar vardır. Bunun ilki bizi Türk felsefesi adlandırmasının yanlış 

olduğu sonucuna götürecek bir doğru felsefe tanımlamasından yoksun oluşumuzdur. Felsefe yolu, 

edebiyattan başlayıp matematik, geometri ve fizik alanına kadar uzanan geniş bir bölgede yer alır. Bazı 

felsefe tanımlamaları edebiyata, bazıları matematik ve geometriye, bazıları ise teolojiye yakındır. Bazı 

filozoflar felsefeden edebiyat, bazıları ise geometri gibi bir şey anlarlar. Felsefe tarihinde bu yönde eski 

ve yeni pek çok örneğe rastlayabiliriz. Spinoza, Husserl, Kierkegaard ve Sarte bu örnekler arasında 

sayılabilir. Bütün bunlar arasında, bir İngiliz felsefesi, bir Fransız, bir Alman ve Rus felsefesi gibi, bir 

Türk felsefesinin imkânından söz edilebilir mi? “Türk halklarının felsefî mirası” adlandırmasının 

temellendiği bir entelektüel birikim ve zemin var mıdır? Felsefenin evrensel yapısı içinde ulusal 

felsefelerin durumu nedir? 

Anahtar Sözcükler: Felsefe, Milli felsefeler, Türk felsefesi, felsefî gelenek.  

 

ON THE PHILOSOPHICAL HERITAGE OF TURKISH PEOPLE 

Abstract 
As Nihat Keklik pointed out, in the last century, studies were emerged on national philosophies in 

addition to ancient philosophy, as Arabic philosophy, Persian philosophy, German philosophy, French 

philosophy, English philosophy, Italian philosophy, Spanish philosophy. In the same period, studied by 

philosophers and cultural historians as Mehmet Tahir, Mehmet Ali Ayni, Adnan Adıvar, Hilmi Ziya 

Ülken,  later Nihat Keklik, İbrahim Agah Çubukçu, Mehmet Aydın and others on scientific and 

philosophic movements in history of Turkish culture.In order to answer the basic question about the 

possibility of a Turkish philosophy and the nature of the philosophical heritage of the Turkish peoples, 

it is necessary to act from a certain philosophical understanding and definition. The sciences like 

physics, chemistry and mathematics are one and the same all over the world. However, it is not possible 

to say the same thing for philosophy. Even within the history of philosophy, which is close to three 

thousand years, even philosophers seem to have failed to reach a common definition of philosophy 

among themselves. In this plural intellectual structure, each philosopher enters his own philosophy path 

by making his own definition of philosophy and establishing his own perspective.There are some 

conclusions that we can draw from these explanations. The first is that we lack a proper definition of 

philosophy that will lead us to the conclusion that the naming of Turkish philosophy is wrong. The path 

of philosophy lies in a wide area, from literature to mathematics, geometry and physics. Some of the 

definitions of philosophy are close to literature and some are close to mathematics and geometry. Some 

philosophers understand from philosophy a thing like literature, and others understand like geometry. 

We can come across many old and new examples in the history of philosophy. Spinoza, Husserl, 

Kierkegaard and Sarte are examples. Like English philosophy, French, German and Russian philosophy, 

is it possible to talk about the possibility of a Turkish philosophy? Is there an intellectual background 

and basis which discussions on the Turkish Peoples' Philosophical Heritage? What is the state of 

national philosophies in terms of the universal structure of philosophy? 

Key Words: Philosophy, National philosophies, Turkish philosophy, philosophical tradition. 
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Giriş 

Nerede ve hangi zaman diliminde olursa olsun, felsefe bir ulusun kültürü içinde ve o ulusun 

diliyle ortaya çıkar. Bu kültürel zemin, onun bilimlerden ayırarak bir kişiye, bir filozofa, dil ve kültür 

açısından da bir ulusa ait felsefe hâline getirir. Bunda filozofun yaratıcılığı kadar, dilin ve kültürün sahip 

olduğu ifade imkânlarının da katkısı vardır. Bu anlamda, her felsefe öncelikle “ulusal felsefe”dir. 

Felsefe, bir düşünme faaliyeti olarak, bu ulusal formlar içinden çıkarak tüm insanlığa, evrensel bir 

duyarlığa dönüşür ve düşünme faaliyeti bunu başarabildiği oranda gerçekleşir. Bu evrensel nosyona 

ulaşamayan düşünme biçimi felsefe olma niteliğine de ulaşamaz, salt ulusal bir duyarlık olarak o kültür 

içinde kalır. Bu yönüyle “ulusal felsefe” kavramı, kendisini diğer felsefelerden ayıran değil, nihai 

noktada felsefenin evrensel duyarlığı içinde birleştiren bir nitelik taşır. 

Bu yazıda “Türk Halklarının felsefî mirası” veya “Türk felsefesi” kavramı, bir kültür ve uygarlık 

sorunu olarak ele alınacaktır.  

1. Türk Halklarının Felsefesi Mirası  

Bugün burada dünyanın farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen kişiler olarak “Türk 

Halklarının Felsefî Mirası”’nı konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle felsefî bir sorun olarak 

“Türk halklarının felsefî mirası”nı ele almakta fayda olabilir. Bunu yapabilirsek, konuya ilişkin olası 

soru ve eleştirileri de bir ölçüde cevaplamış, konuya kavramsal bir çerçeve kazandırmış oluruz. 

Nihat Keklik, geçen yüzyılın “milli felsefe bilinci”nin oluşması açısından önemli olduğunu ve 

bu konuda önemli eserler yazıldığını söyler. “Ulusal felsefeler”in temel malzemesinin ulusal diller 

olduğunu söylemek gerekir. Bu nedenle “Türk felsefesi” kavramının en önemli dayanağı ve gerekçesi, 

dünyanın neresinde ve kim tarafından yapılmış olursa olsun, öncelikle “Türkçede yapılmış felsefe” 

olmasıdır. Bu, diğer ulusal felsefeler için de geçerli bir özelliktir. Felsefenin doğasında, bir ulusun dilinin 

ifade imkânları ile ortaya çıktığı için “ulusal olma” özelliği vardır. Çeşitli ulusların tarihinden, 

edebiyatından söz etmek nasıl ki çok olağan bir durumsa, felsefelerinden söz etmek de aynı şekilde 

normaldir. Ulusal felsefeler vardır, çünkü felsefe bilim gibi değildir. O, bir ulusun dilindeki zihniyet 

yapısı, dünya görüşü, filozofun bu dili yaratıcı ve kendine özgü bir üslup oluşturacak şekilde 

kullanabilmesi ile ortaya çıkar. Dildeki dünya görüşü ve evren tasavvuru felsefeye yansır. 

Felsefenin cisimleştiği alanlar, metinlerdir. Onun için bir felsefe çalışması zorunlu olarak 

metinler oluşturarak ve metin tarafından oluşturularak yürür. Felsefeden söz etmek, filozoflardan ve 

onların metinlerinden söz etmek demektir.  Mehmet Ali Ayni, Hilmi Ziya Ülken, İbrahim Agah 

Çubukçu, Nihat Keklik, Süleyman Hayri Bolay, Mehmet Aydın gibi felsefecilerin çalışmalarına 

bakacak olursak, “Türk felsefesi”, “Türk filozofları”, “Türk tefekkürü” kavramlarını haklılaştıracak bir 

birikimin olduğunu görebiliriz. Bir felsefe dili olarak Türkçenin imkânlarından metinler ve filozoflar 

arası etkileşime kadar Türk felsefe geleneğinin farklı alanlarında çalışmalar yapan genç kuşak 

felsefecilerimizin olduğunu da söyleyebiliriz.  

19-21 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Türk Halklarının 

Felsefî Mirası Sempozyumu’nda sunulan bildirilere baktığımızda üzerine çalışılan metinlerin iki 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

451 

 

kategoride toplandığını görebiliriz: (1) Felsefî metinler, (2) felsefî açıdan okunabilecek metinler. Bu son 

kategori de: (1) edebi, (2) dinî, (3) ahlaki, (4) tarihi, (5) folklorik, (6) eğitim bilimsel metinlerin yer 

aldığı görülebilir. Onların ortak yanı, “bu felsefedir, bu felsefî metindir”, dememeleri, buna karşın “bu 

metin felsefî açıdan okunabilir” anlayışından hareket etmeleridir. Sunumu yapılan bildirilere 

baktığımızda, “Türk halklarının felsefî mirası”nda, “metin” kavramının şekillenmekte olduğunu 

görebiliriz. Bunlar sadece yazılı metinler değil, belirli kültürel objeler, hatta insanın kendisine anlam 

kattığı, bu şekilde kendi kültürel mirasına ait kıldığı nesnelerdir de. Bu açından bakıldığında Türk 

Halklarının Felsefî Mirası adlandırması felsefî öncelikli metinler yanında, içinde felsefî nüveler taşıyan 

metinleri da kapsar. Bu tür bir etkinlik, felsefe tarihinde görülmemiş değildir. Bilindiği üzere bazı 

mitoslar, hikâyeler, kıssalar Kierkegaard, Sartre, Camus gibi filozoflar tarafından ele alınarak içlerindeki 

felsefî öz berraklaştırılmaya çalışılmış; bundan çağdaş felsefenin önemli eserleri ve kavramları ortaya 

çıkmıştır. Türk kültür tarihinde felsefî anlamda berraklaştırılabilecek, kavramsal yapısı çıkarılabilecek 

edebi, dinî, mitolojik, tarihi ve folklorik metinlerin olduğu, bu konuda zengin bir koleksiyonun 

bulunduğunu söylemek gerekir. Cengiz Aytmatov’un edebi bir dille analizini yaptığı “mankurt” kavramı 

daha şimdiden sosyal-politik bir zenin üzerinde ekzistansiyel bir yabancılaşmanın derin izlerini taşıyan 

bir metin olarak okunmaya başlanmıştır bile. Aynı şekilde yazarın Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek 

isimli hikayesini okuduğumuzda, dedenin kendini suya atarak hayatına son vermesini bir “intihar” mı, 

yoksa “özveri” olarak mı değerlendirmemiz gerektiği sorusu, felsefî bir sorgulamanın kapılarını da 

açmaktadır. Burada önemli olan metinlere iyi sorular sorabilmek ve içerdikleri felsefî dokuyu 

belirginleştirecek dokunuşlar yapabilmektir.  

Her metin az ya da çok felsefî açısından okunmaya, çözümlenmeye ve anlaşılmaya ihtiyaç 

duyar. Bu okuma, metni zenginleştiren, ömürlü kılan bir okuma olacaktır. Bir metni felsefî açıdan ele 

almak, o metnin “felsefî” olduğunu iddia etmek anlamına gelmez, daha çok metnin içinde felsefî açıdan 

değerlendirilebilecek nüvelerin ve örtük bir kavramsal yapının olduğu anlamına gelir. Bu felsefî nitelik 

ve kavramsal yapı, metne uygun soruların sorulmasıyla belirgin hâle gelmeye başlar. Bu açıdan, bir 

metni felsefî bakış açısından okumak: (1) sorular soran, (2) kavramsallaştıran, (3) sorunsallaştıran,  (4) 

konuya bütüncül ve evrensel bakış açısı getiren, (4) eleştirel,  (5) dil ve düşünce tutarlığı gözeten, (6) 

konuyu etraflıca ele alan, (7) disiplinler arası, (8) ontolojik, epistemolojik, etik ve estetik değerler 

çerçevesinde bir bakış açısı ortaya koyan, nihayetinde metni felsefî değeri içinde yeniden üreten 

“yaratıcı” ve “üretici” bir okuma olacaktır. Bir metin, edebi nitelikte bile olsa, ontolojik, epistemolojik, 

etik ve estetik perspektiften okunduğunda, dilinin felsefe kültürünün diline dönüşmeye başlandığı 

görülebilir. Doğrudan felsefî olmayan, ancak felsefî nitelik taşıyan metinlerin, usta bir filozofun 

tezgahında, küçük dokunuş ve irdelemelerle kavramsal bir yapıya doğru evrildiği görülebilir.  

Öte yandan Türk felsefesinin imkânı ve Türk halklarının felsefî mirasının neliğine ilişkin temel 

soruyu cevap verebilmek için belirli bir felsefe anlayışı ve tanımından hareket etmek gerekir. Fizik 

bilimi, kimya bilimi, matematik bilimi bütün dünyada bir ve aynıdır. Ancak felsefe için aynı şeyi 

söylemek mümkün değildir. Felsefenin üç bin yıla yaklaşan tarihi içinde filozoflar bile kendi aralarında 
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ortak bir felsefe tanımına ulaşamamışlardır. Her filozof kendi felsefe tanımını yaparak, felsefe yoluna 

girer. Bu anlamda felsefe gerekçesini herkesin kabul edebileceği bir tanıma ulaşmada bulmaz; kendine 

özgü bir mevzi, bir bakış açısı ortaya koymada, bir yol açmada bulur. Tanımlar ve ürünler arasında bir 

farklılık olmasına karşın, felsefenin rasyonel ve kavramsal yapısında her zaman başkaları tarafından 

anlaşılabilir, yorumlanabilir ve eleştirilebilir oluşunu garanti eden bir dilsel ve mantıksal yapı vardır. 

Bazı araştırmacılar zaman zaman felsefeden “olmuş bitmiş”, “sönmüş ve soğumuş” bir şey 

olarak söz ederler. Bu tutum, felsefeyi hayata dokunmayan ölü kavramlar yığını haline getirmekten 

başka bir şey olacaktır. Felsefe, duruma göre çağdaş, duruma göre üç bin yıla yakın geçmişi olan 

metinlerde bulunur; felsefî görüşlerin barınakları metinlerdir; bu doğrudur. Ancak felsefe demek yalnız 

kitaplardaki düşünceler, tarihteki fikirler demek değildir. Felsefenin yaşayan yönüyle bir anlam ifade 

ettiğini ve bir karşılık bulduğunu da söylemek gerekir. Bugün onun yaşayan yönüne daha çok dikkat 

çekmek gerekir; zira o şimdi ve burada yaşayan insanların sorusuna cevap verir. Şimdi ve burada olan 

insanlara seslenir, onları ilgilendirir. Felsefe bugün yaşayanlar tarafından, yine bugün yaşayanların 

sorularını cevaplamak için yapılır. Bu nedenle felsefe anlamlıdır, bireyde ve toplumda karşılığı vardır. 

Bir Türk felsefesinin imkânı da, tarihteki aktivitelerde ve entelektüel üretimlerde olduğu kadar şimdi ve 

burada yaşayan kişiler olarak bizzat bizim felsefe tanımımızdadır da. Bir Türk felsefesi var mıdır, olmuş 

mudur; kuşkusuz bu bir sorudur; ancak bundan daha önemlisi bugün, şimdi ve burada yaşayan bireyler 

olarak bizim bir Türk felsefesinin olmasını isteyip istemediğimiz, bunun için uğraşı verip 

vermediğimizdir. Bugün geçmişteki tecrübeyi, birikimi bugünkü sorunlarım içinde yeniden 

yorumlayabiliyorsam, geçmiş kuşakların entelektüel birikimini kendi sorunlarımı anlayabilmek ve 

çözebilmek için yeniden üretebiliyorsam, o zaman bir Türk felsefesi vardır. Bu bakış açısını kullanarak 

söylersek, felsefî metinler, geçmiş kuşakların akıl hazinesi olarak bugün, şimdi ve burada zamanı 

işleyen, kültür ve medeniyeti kuran metinlerdir. Biz bugün bu metinleri yeniden anlayıp 

yorumlayabilirsek, onların ışığında sorularımızı cevaplayabilirsek, medeniyet unsurlarını da, belirli bir 

süreklilik içinde yeniden üretmiş oluruz. Felsefe, üst düzey, kurucu bir bakış açısıdır. Bu bakış açısının 

olmadığı toplumlar, gündelik yaşayan toplumlardır. Ezberci, tekrarcı ve taklitçi döngüden kurtulmak 

için “kurucu ve yaratıcı zihin yapısı”na ulaşmak gerekir. Ancak o zaman eğitim, bilim, sanat, politika, 

edebiyat ve din, bizim için yeni bir anlam alanı içinde görünmeye ve önümüzde yeni yollar belirmeye 

başlar. Şu çok açıktır: Felsefe geleneğine sahip olmak bir yeterliktir. Bu yeterlilik birey ve toplumlara 

tanımlayabilme, sınıflayabilme, analiz edebilme ve kavramsallaştırabilme etisi kazandırır. Bu yeti yoksa 

kendimize ait anlam dünyamız da zayıf, gözlerimiz iç ve dış görüden yoksun olacaktır. “Bu dünya benim 

dünyamdır”, demek: “bu benim yaşadığım, adlandırdığım ve benim anlamlandırdığım bir dünyadır”, 

demektir. Felsefe yapmak ya da felsefesi olmak böyle bir şeydir. 

2. Eleştiriler ve cevapları 

Felsefe eleştirinin omuzlarında yükselen; sorarak, sorgulayarak kendini kuran ve kendi yolunu 

açan bir etkinliktir. Bu onun rasyonel bir çaba olmasının gereğidir. “Türk Halklarının Felsefî Mirası” 

adlandırması veya bir Türk felsefesinin imkânına yönelik eleştiriler felsefî, dinî ve ideolojik içerimli 
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olmak üzere üç kategoride incelenebilir. Bu üç konuyu ve verilecek cevabı, konunun çerçevesini çizmek 

adına burada ele alıp kısaca analiz etmekte fayda olabilir.  

2.1. Felsefî Boyutlu Eleştiri 

Felsefî çevrelerden gelebilecek eleştiriler genellikle bir “Türk felsefesinin imkânı” üzerinde 

odaklanmaktadır. Bazıları böyle bir felsefenin mümkün olduğu üzerinde dururken, bazılarına göre ise 

tarihin hiçbir döneminde bir Türk felsefesi olmamıştır. 

Tabii ki, ortada bir felsefe varsa, bu felsefeyi oluşturan filozoflar, metinler, felsefî dil, kavramsal 

yapı, görüşler, eleştiriler, akımlar, bütün bunların da olması gerekir. Bir Türk felsefesinin mevcudiyet 

ve imkânını reddeden görüşlerin, en azından bunlardan birini öne çıkarması, bu eleştirilere cevap 

verecek kişilerin de Türk felsefe geleneğinin filozoflarını, metinlerini, kavramsal yapısını, görüş ve 

fikirlerini ortaya koyabilmesi gerekir: Türk filozofları kimlerdir, ürettikleri metinler nelerdir? Bu 

eserlerin öne çıkardıkları kavram ve görüşler nelerdir? Bir Türk felsefesi karakterinden söz edilebilir 

mi?1 Bütün bu sorular, bir Türk felsefesini hem kabul edenlerin, hem de reddedenlerin önünde 

durmaktadır. Bu sorular dikkate alınmadan, Türk felsefesinin imkân ya da imkânsızlığını ortaya koymak 

mümkün olmayacaktır.  

Burada çalışmalarında “Türk felsefesi”, “Türk tefekkürü”, “Türk düşüncesi” gibi kavramları 

kullanan Mehmet Ali Ayni, Hilmi Ziya Ülken, Nihat Keklik, İbrahim Agah Çubukçu, Mehmet Aydın 

gibi felsefecilerimizin, “Türk filozofları” başlığı altında sıraladıkları isimlerden birkaçını zikretmek 

isterim: Farabi, Balasagunlu Yusuf Has Hacib, İbn Sina, Biruni, Sühreverdi, Sadrettin Konevi, 

Kınalızade Ali, Şeyh Bedrettin, Hocazade, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Katip Çelebi. Ama bence sadece 

bunlar değildir: Modern dönem Türk felsefe geleneğinde de Türkçenin imkânlarını yaratıcı bir şekilde 

kullanabilen isimlerden söz edebiliriz. Bunun yanında klasik ya da çağdaş eserlerden felsefî bakış 

açısıyla okunmayı hak edenler de vardır. Sözgelimi Ahmet Yükneki, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, 

Fuzuli, Nesimi, Hacı Bektaş Veli, Karacaoğlan, Şeyh Galip, Aşık Veysel gibi. Önemli olan felsefe 

 
1 Hilmi Ziya Ülken Türk Tefekkür Tarihi’nde, Türk düşünce tarihini (1) payen tefekkür, (2) İslâmî Türk tefekkürü ve (3) 
modern Türk tefekkürü olmak üzere üç döneme ayırdıktan sonra, bu farklı dönemlerin düşünce ve felsefî karakterini 
şu ortak ilkeler etrafında toplar:  

• “Türk tefekkürü realisttir. O ne Hintliler gibi nefsin içine kapanmış mistik görüşlü bir millettir. Ne de Eski 
Yunanîler gibi tabiat ve ‘nizam-ı âlem’e esir olmuş kaderci bir ırktır. 

• Türk tefekkürü nazariye [teori] ile ameliye [pratik] arasında daima sıkı bir irtibat bulmaya elverişlidir. Onda 
amelî olmayan ve sırf bir zekâ oyunu olarak kalan "muakale"ler [spekülasyon] yapmak zevki yoktur.  

• Türk tefekkürü fikirler ve mefhumları basitleştirmek, vazıh ve anlaşılabilir bir hâle koymak; ona en rasyonel 
ve kolay şeklini vermeye müsaittir. Yani o tasavvufta bile rationaliste' dir.  

• Türk tefekkürü hadsci [anî ve serî neticeler çıkarmaya uygun]’dir. Yani o vakalarla temasında onlardan kendi 
aksiyonu için anî ve serî neticeler çıkarmaya muktedirdir. Muhtelif medeniyetlere süratli intibak kabiliyeti 
bunun eseridir.”  

Ülken sözünü şu şekilde bağlar: “Şüphe yok ki tarihî tekâmül hattı üzerinde bu esaslardan ayrılan tiplere tesadüf 
edilebilir. Fakat onlar umumî bir karakteri tespit etmemize mâni olamaz. […] Bugün Türk tefekkürü hakkında 
yapabildiğimiz tahliller bizi ancak bu noktalara kadar ulaştırmaktadır.” (Ülken, 2007: 18-19). Bu açıklamalara bakarak 
geleneksel Türk düşüncesi ve aklının genel eğilimlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Gerçekçi, natüralist, akılcı, tecrübeyi ve 
pratiği öne çıkaran, mistik ve metafizik eğilimlerinde bile rasyonalite ve gerçekçilik duygusunu kaybetmeyen nitelikte 
oluşu. 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

454 

 

geleneğini canlandıracak şekilde metinler üzerinde yaratıcı çalışmalar yapabilmektir. Bu anlamada şu 

söylenebilir: Türk felsefesi vardır veya yoktur, diyenlerin kendi söylemlerini gerekçelendirecek verileri 

iyi toplayıp analiz edebilmeleri gerekir. Bu çaba felsefî bilincin gelişimine büyük bir katkı olacaktır. 

Burada sorgulanması gereken tutumlardan biri, belki en önemlisi de, “Türk halklarının felsefî 

mirası” veya bir “Türk felsefesi” adlandırmasına karşı çıkanların tutumudur. Bu kültürel adlandırmayı, 

kavmiyetçi veya ırkçı bir açıdan, belirli önyargılar çerçevesinde görmek, yanlış olacaktır. Böyle bir 

durumda sorun adlandırmanın kendisinde değil, söz konusu başlığın anlamlandırılmasında ortaya çıkar. 

“Türk halkalarının felsefî mirası yoktur, olmamıştır, olamaz” gibi bir değerlendirme, felsefî olmaktan 

ziyade bir önyargıyı yansıtıyor gibidir. Felsefe geleneğini oluşturan ve canlı tutan şey, metinleri felsefî 

açıdan okuyup analiz edebilmek, bu şekilde onları yeniden üretebilmektir. Artık bu, felsefe geleneğini 

tazeleyip canlı tutan bir okuma olacaktır. Esas olan şey, Türk halklarının sahip olduğu metin 

koleksiyonunu felsefî okuyuşun nesnesi hâline getirebilmektir.  

2.2. Din kültürü boyutu  

Eleştirilerden ve sorulabilecek sorulardan biri de şu şekildedir: Neden İslam felsefesi değil de 

Türk felsefesi? Kuşatıcılığı açsından İslam felsefesi demek daha doğru ve daha uygun bir adlandırma 

olmaz mıydı?  

Bu da yarı felsefî, yarı dinî hassasiyetlerle alakalı bir eleştiridir. Öncelikle söylemek gerekir ki, 

Türk Halklarının Felsefî Mirası veya Türk Felsefesi adlandırması, tıpkı sık sık duyduğumuz Arap 

felsefesi veya Fars felsefesi gibi İslam felsefesinin karşısında veya onun alternatifi değil, onun 

bütünleyici unsurlarından biridir. 

Türk felsefesini, “Türk-İslam Felsefesi” olarak adlandıranlar da vardır. Nihat Keklik şöyle der: 

«Milli Felsefe öylesine aktüel ve çağdaş bir olaydır ki, özellikle yirminci asırda Avrupalılar milli felsefe 

(Fransız felsefesi, İngiliz felsefesi, Amerikan felsefesi, Alman felsefesi vs.) sahasında kemiyet ve keyfiyet 

bakımından göz dolduracak eserler yayımlamışlardır. Milli felsefemiz olan Türk-İslam Felsefesi de 

böyle çağdaş bir zihniyetin eseri sayılmalıdır» (Keklik, 1986: 6). Ancak “Türk-İslam felsefesi”, tıpkı 

“Arap-İslam felsefesi” veya “Fars-İslam Felsefesi” gibi –Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilim Tarihi 

adlandırması da hatırlanabilir- kendini tekrarlayan bir ifadedir. Arap-İslam Felsefesi Müslüman 

Arapların yaptığı felsefe anlamında kullanılabilir. İslam olmadan Arap, Fars, Türk felsefesini anlamak 

mümkün değildir. Bunu Hilmi Ziya Ülken’den bir alıntı ile destekleyebiliriz. Şöyle der: İslam felsefesi 

olmadan Türk tefekkürü anlaşılamaz.1 Arap ve Fars tefekkürü de anlaşılamaz. Türk felsefesinin İslam 

felsefesi içinde ve onun anlamlı bir parçası olarak yer alması Türk felsefesi açısından geniş ve evrensel 

olana açılmanın da yoludur.  

 

 
1 Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi isimli kitabına giriş olarak İslam Düşüncesi adlı kitabını yazar (Ülken, 1946: 
663). “Bunun anlamı şudur: İslam düşüncesine giriş yapılmadan Türk tefekkür tarihini anlamak mümkün değildir. Bu 
bir tercih değil, zorunluluktur. Buradan hareketle şunu söylemek uygun görünüyor: Türkiye’de felsefenin yerli 
imkânlarının araştırılması ister istemez İslam düşüncesinin imkânlarına açılacaktır. Bu kanal aynı zamanda yerel olanın 
evrensel olana açılma potansiyelini de gösterir. 
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3.3 İdeolojik ve politik eleştiri:  

Türk Halklarının Felsefî Mirası başlığını, felsefenin genel karakterinden ayrı ve uzak 

düşünmemek gerekir. Felsefe, ruh olarak evrenselliğe doğru akar; rasyonel, eleştirel ve hoşgörülü bir 

çabadır. Söylenebilecek şey, bu adlandırmanın politik, dinî, ideolojik bir yaklaşım olmadığı, aksine bir 

kültür ve medeniyet araştırması olduğudur. Olsa olsa soruyu yeniden hatırlatan ve ortaya koyan bir çaba 

olacaktır: Bir Türk felsefesi var mıdır, olmuş mudur, olabilir mi? Bu normal ve sorulması gereken bir 

sorudur. Bu soruyu herkes kendi kültürü ve ulusu adına sormalı ve cevap aramalıdır. Zira bu, yolları 

ayıran değil, birleştiren, kültürleri karşı karşıya getiren değil yan yana koyan ve uygarlık yolunda 

yarıştıran bir yaklaşımdır. 

Sonuç 

Bu açıklamalardan hareketle varabileceğimiz bazı sonuçlar vardır. Bunun ilki bizi Türk felsefesi 

adlandırmasının yanlış olduğu sonucuna götürecek, üzerinde ittifak edilmiş bir “doğru” felsefe 

tanımından yoksun oluşumuzdur. Felsefe yolu, edebiyattan başlayan matematik, geometri ve fizik 

alanına kadar uzanan geniş bir alanda yer alır. Bazı felsefe tanımlamaları edebiyata, bazıları matematik 

ve geometriye yakındır. Bazı filozoflar felsefeden edebiyat, bazıları ise geometri gibi bir şey anlar. 

Felsefe tarihinde bu yönde eski ve yeni örneklere rastlanabilir. Spinoza, Husserl, Kierkegaard ve Sarte 

bu örnekler arasındadır. Felsefenin bir “etkinlik” (tätigkeit) olarak tanımlanması durumunda bile 

(Wittgenstein, 2003: 59), felsefenin önünde farklı felsefe yolları belirir. Bütün bunlar arasında, bir 

İngiliz, bir Fransız, bir Alman ve Rus felsefesine olduğu gibi, bir Türk felsefesine de gerekçe 

hazırlayacak yaklaşımlar olabilir. Ömer Naci Soykan’ın da belirttiği gibi  -ki onun “bir felsefe dili olarak 

Türkçe” üzerine yazdığı denemeleri ile Türk felsefesi kavramına yaptığı katkıları hatırlamak gerekir- 

felsefe yapmanın tek bir yolu yoktur, çok yolları vardır.  Türkçeyle felsefe yapmanın da en az bir 

yolunun olması gerekir (Soykan, 2003: 85, 87). “Türk-İslam Felsefesi” kavramının temellendirilmesi 

uğruna bütün hayatını harcayan Nihat Keklik’in yaklaşımına göre de, Türkler ruh, zihin ve mizaç olarak 

felsefe yapmaya yatkın bir millettir. Bu iddiasını «Mes’udi (öl. 956)’den aldığı bir ifade ile destekler: 

“Yeryüzünde filozof (:bilge) yetiştiren yedi millet vardır ki bunlar da: Türkler, Araplar, İranlılar, 

Yunanlılar, Hintliler, İbraniler ve Çinliler’dir” ( Keklik, 1986: 25).  

Bütün bu söylenenler, Türk halklarının felsefî bir geleneği ve mirası vardır, iddiasından daha 

mütevazı bir yaklaşımı sergiler. Ele aldığı metin konusunda “bu felsefedir”, demez; “bunda felsefe 

olabilir”, der; “bu felsefî bir metindir”, demez; “bu felsefî bakış açısıyla okunabilir”, der. Ama bundan 

daha ileri bir açıklama da ortaya konulabilir. Bu da konunun farklı bir safhasına ışık tutmak açısından 

önemli olabilir: Camgırbek Bököşov’un 1. Uluslararası Türk Halklarının felsefî Sempozyumu’nda 

söylediği gibi, ortada bir medeniyet varsa, mutlaka bir felsefe de vardır. Ve bu istisnasız bütün 

medeniyet oluşumlarında böyledir (Bököşov, 2019).  

Sonuç olarak: “Türk Halklarının Mirası nedir?” sorusu, doğal ve kendiliğinden geliveren bir 

sorudur: Bir Yunan, Arap, Fars, İngiliz, Fransız, Alman, Rus, İtalyan, İspanyol felsefe geleneğinden söz 

ediliyor; bunun gibi bir Türk felsefesinden söz etmek de mümkün müdür. Türk Halklarının Felsefî 
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Mirası adlandırması, bir kültür ve medeniyet çalışmasıdır, Türk halklarının felsefî mirasına yönelik bir 

araştırma; bu yönde bilimsel ve felsefî bir kavrayışın adıdır.  
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KUTADGU BİLİG’DE ERDEM VE MUTLULUK YOLU OLARAK DÜŞÜNME 

EĞİTİMİ  

Vefa TAŞDELEN1 

Özet 

Düşünme, insanın en ayırıcı vasıflarından biridir. İnsan, düşünerek anlar, düşünerek yolunu bulur, 

düşünerek sorunlarını çözer. Hangi eğitim faaliyeti olursa olsun, öncelikle düşünme yetisini eğitmeyi 

amaçlar. Bu nedenle “düşünme eğitimi”, “çocuklarla felsefe”, “eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri” 

gibi adlandırmalar nispeten yeni olsa da, düşünme eğitimi aslında insanın tarihi kadar eskidir. Bunun 

böyle olmasının nedeni, bilme, anlama, yaşama, değer üretme faaliyetlerinin insanın yeryüzündeki 

temel konumunu tanımlıyor olmasıdır. Bilgeler, filozoflar, ahlâkçılar, bilim adamları ve eğitimciler, 

düşünme yetisinin terbiyesine katkıda bulunan kişilerdir. Bugün de zihnin, iyilik değerleri çerçevesinde, 

bir yaşama kültürü ve dünya görüşü doğuracak, nihayetinde bireyin otonomisini sağlayacak ve 

geliştirecek şekilde eğitilmesi, düşünme eğitiminin temel hedefleri arasındadır. Düşünme eğitimi salt 

felsefeden ya da salt pedagojiden oluşmaz; her ikisinden de oluşur. Felsefe geleneği açısından 

bakıldığında, “düşünme eğitimi”, “çocuklarla felsefe” gibi etkinliklerin Sokrates, Platon, Aristoteles, 

Rousseau, Kant, Dewey gibi filozoflara geri götürülerek yapılandırıldığı görülebilir. Söz konusu 

yaklaşım açısından nasıl ki Batılı filozofların görüşleri “düşünme eğitimi”, “çocuklar için felsefe” 

kapsamında yeniden okunup değerlendiriliyorsa aynı şekilde doğulu filozofların/bilgelerin eserleri de 

okunabilir. İşte bu eserlerden biri, Kutadgu Bilig’dir. 1069 yılında, Karahanlı devletinde “has haciblik” 

(halkın sorunlarıyla ilgilenen ve bu sorunlardan Hakanı haberdar eden kişi) görevinde bulunmuş olan 

Yusuf Has Hacib tarafından yazılan eser, öncelikle düşünme yetisini eğitmek, öne çıkardığı değerlerle 

duyguları, davranışları ve kişiliği terbiye etmek isteyen bir çalışma niteliğindedir. Söz konusu eser, 

rastlantısal ve şansa bağlı bir durum olan; “uğur, baht, talih, mutluluk, devlet” gibi anlamlara gelen ve 

gelip geçici bir varlık olan insanın yeryüzündeki iyilik hâlini ifade eden kut’u, birey, toplum ve devlet 

hayatında nasıl sürekli hâle getirebiliriz, bunun bir yolu var mıdır, sorusuna cevap arar ve kutun 

sürekliliğini, bilgi, adâlet, bağışlayıcılık, merhamet, cömertlik, yumuşak huyluluk, sabır, metanet gibi 

erdem değerlerinde bulur. Kut’u sürekli kılmak böyle bir zihin durumunu ve ruh yüceliğini gerektirir. 

Bu da ancak düşünme yetisini eğitmek ve etkin hâle getirmekle gerçekleşebilir. 

Anahtar Sözcükler: Düşünme Eğitimi, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, kut, bilgi, erdem. 

 

EDUCATION OF THINKING AS A VIRTUE AND RECIPE FOR HAPPINESS IN 

QUTADGU BILIG 
Abstract 

Thinking is one of the most distinguishing characteristics of humans. Man/woman can understand 

through thinking, find his/her way through thinking and solve inherent problems after giving some 

thought. Any educational activity, regardless of its type, initially aims to train the ability of our thinking. 

Thus although there are relatively new definitions such as “education of thinking”, “philosophy with 

kids”, “critical and creative thinking skills” education of thinking is in reality as ancient as the roots of 

humanity. The reason is activities such as knowing, understanding, living, and creating value 

collectively delineate man’s main mission on the earth. Scholars, philosophers, ethicists, scientists and 

educators are those who contribute to the development of thinking ability. Currently, training of the 

mind within the frameset of goodness values so as to create a culture of living and worldview to the end 

of eventually liberate and improve the person is among the key objectives of education of thinking.    

Education of thinking does not merely consist of philosophy or purely pedagogy; it is the combination 

of both. From the view of philosophy tradition, it is witnessed that actions such as “education of 

thinking”, and “philosophy with kids” are structured in relation to philosophers Socrates, Plato, 

Aristotle, Rousseau, Kant, and Dewey. From this approach, as is possible to reconstruct Westerner 

philosophers’ views with respect to “education of thinking”, “philosophy for kids” it is similarly viable 

to reconstruct the works of oriental philosophers/scholars. One of these works is Qutadgu Bilig. Written 

in 1069 during the reign of Karahanlı state by Yusuf Khass Hajib whose mission was “has haciblik” 

(caring for the problems of commoners and informing khan –the ruler- about their issues) basically 

stands out as a piece of literary work aiming to educate thinking ability and discipline one’s emotions, 

behaviors and personality with the highlighted values. This work attempts to answer the question how 

to make qut, a coincidental and luck based condition; meaning “gizmo, fate, fortune, happiness, state” 

 
1Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, vefatasdelen1@gmail.com. 
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and representing state of goodness of men whose existence is only temporary as a permanent entity in 

humans’, society’s and state’s life and if it can be achievable at all; the work attributes the continuity of 

qut (Bliss-Joy-Happiness)  in values of virtue such as knowledge, justice, forgiveness, compassion, 

generosity, tender, patience and perseverance. To ensure the continuity of qut requires such a higher 

mental state and holy spirit. That is only viable through educating and activating one's thinking ability. 

Key Terms:Education of thinking, Yusuf Khass Hajib, Qutadgu Bilig, qut, knowledge, virtue. 

 

Giriş 

Değerler eğitimi gibi düşünme eğitimi de günümüz eğitiminin öne çıkan temaları arasındadır. 

Analitik düşünme, pozitif düşünme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi her biri düşünmenin farklı tür ve 

biçimlerini ifade eden zihinsel etkinlikler, düşünme eğitiminin çerçevesi içinde yer alır. Bu eğitim 

biçiminin öne çıkmasının temel nedenlerinden biri, günümüzde çocuklara ve onların eğitimine verilen 

değer yanında yeryüzündeki insanlık ruhunun gelişmesinde düşünme eğitiminin oynayabileceği rolün 

daha yakından anlaşılmış olmasıdır. Bunun yanında gençlerin ve hatta yetişkinlerin düşünme 

becerisinde gözlemlenen yetersizlik, “çocuklar için felsefe”, “eleştirel ve yaratıcı düşünme” gibi sonuçta 

her birisi düşünme becerilerinin eğitimini amaçlayan faaliyet alanlarının doğmasına neden olmuştur.  

 “Düşünme eğitimi” yaklaşımları nispeten yeni olsa da düşünme terbiyesi insanlık tarihi kadar 

eskidir. Bunun böyle olmasının nedeni, bilme, anlama, yaşama, değer üretme faaliyetlerinin insanın 

yeryüzündeki konumunu tanımlıyor olmasıdır. İnsan, hep düşüncesiyle; düşünme, bilme ve anlama 

yetisiyle birlikte var olmuştur; bu temel konumdan uzaklaştığında insan olma özelliğinden de 

uzaklaşmıştır. Mevlânâ, “İnsan düşünceden ibarettir” derken (Mevlânâ, 1985: 299), Pascal, “Ben elsiz 

ayaksız bir insan düşünebilirim, ama düşüncesiz insan düşünemem; bu ancak bir taş ya da yırtıcı hayvan 

olurdu” derken (Pascal, 1966: 22), düşünme yetisinin insanın insan olmasındaki payına da dikkat 

çekmişlerdir. Aynı şekilde Türk-İslam kültürünün temel eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’de de 

akılsız, düşüncesiz, bilgisiz insanın insanlıktan uzaklaşacağına, giderek hayvana, taşa, toprağa ve 

çamura benzeyeceğine dikkat çekilir (KB, 139). Akıl unsuru, insanın insan olmasındaki merkezi konumu 

ile Kutadgu Bilig’de en yüksek derecede yer alır. Akıl, insanlığı aydınlatan ışık, iyiliğin kapılarını açan 

anahtar olarak görülür; akılsız kişilerin boşlukta kalacağı ve insan olma potansiyellerini yitireceği 

düşünülür. Konuşma, bilme, anlama, değer, ahlâk ve hukuk üretme, kültür ve medeniyet unsurları ortaya 

koyma, düşünme faaliyetinin ürünleridir. Bu öneminden ötürü öteden beri insanın düşünme yetisini 

eğitmek en önemli faaliyetler arasında yer almıştır; ancak yine de bu o kadar kolay olmamıştır. 

Günümüzde gelinen uygarlık seviyesinde bile insanoğlunun kendisi ve içinde yaşadığı evren için hâlâ 

en büyük tehlike oluşu, bu zorluğu göstermektedir. İnsanlık tarihinde görülen peygamberler, bilgeler, 

filozoflar, ahlâkçılar, bilim adamları ve eğitimciler, düşünme yetisini, bireyin mutluluğunu, 

yaratıcılığını, verimliliğini ve özerkliğini tesis edecek şekilde terbiye etmeyi amaçlamışlar, bunun için 

mücadele vermişlerdir.  

Türk bilgelik geleneğinin en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib 

tarafından 1069-1070 yıllarında yazılıp Karahanlı hükümdarı Uluğ Buğra Kara Han’a sunulmuştur (KB, 

1959: 2). Bu tarih, yine aynı topraklarda doğmuş, belirli bir süre oralarda yaşadıktan sonra Bağdat gibi 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

459 

 

dönemin bilim, felsefe ve kültür merkezine göç etmiş bir başka bilgenin, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ü 

Lügat-it-Türk’ü yazmakta olduğu; yine Bağdat, Nişabur, İsfahan, Rey, Herat gibi kültür merkezleri başta 

olmak üzere Nizamiye Medreseleri’nin açıldığı, Ahmet Yesevi’nin manevî ve ahlâkî değerler 

çerçevesinde bir eğitim ve terbiye hareketi oluşturduğu, daha sonraki dönemlerde de sürecek olan “Asya 

aydınlanması” olarak nitelendirebileceğimiz bir dönemdir. Yusuf Has Hacib, Karahanlı devletinin “has 

hacib”i olarak görev yapmış, dönemin bilge kişilerinden biridir. Kutadgu Bilig’den başka bir eseri 

günümüze ulaşmamıştır. Bu eser, daha Platon’la başlayıp günümüze doğru aktarılıp gelen, devlet ve 

toplum felsefesi konusunda yazılmış en önemli eserlerden biridir. Yusuf Has Hacib’in Platon’dan 

(dolayısıyla Sokrates’ten) haberi olup olmadığı konusunda kitapta herhangi bir ifade bulunmamakla 

birlikte, “adap/erdem” kavramı etrafında örüntülendirdiği “insan”, “adâlet”, “devlet”, “düzen” ve bütün 

bunlara temel teşkil edecek şekilde “bilgi” değeri açısından onunla benzeşen düşüncelerinin olduğu 

görülebilir. 6645 beyitten oluşan neser, bir hikâye çerçevesinde bilgeliği, adaleti, cömertliği ve cesareti 

temsil eden hükümdar Kün-Doğdı; aklı, bilgeliği, sağduyu ve mahareti temsil eden vezir Ay-Toldı ve 

Öğdülmis, zühdü ve akıbeti temsi eden Odgurmış arasında geçen yaşantı, konuşma ve 

mektuplaşmalardan oluşur. Bu makalenin temel sorununu Kutadgu Bilig’de geçen düşünme eğitimi 

konusu oluşturacaktır. Düşünme eğitiminin ne olduğu, Kutadgu Bilig’in düşünme eğitimine nasıl bir 

yaklaşım getirdiği, aklı hangi yöntem ve tekniklerle eğitmek istediği, düşünme yetisi ile gündelik hayat 

arasında nasıl bir ilgi kurduğu, bu eğitimle nasıl bir insan tipi yetiştirmeyi amaçladığı sorularına cevap 

aranacaktır.  

Devlet ve toplum felsefesiyle ilgili yazılmış eserlerde yönetim biçimi, adâlet, toplum düzeni 

gibi konuların yanında bir de eğitim sorununa yer ayrılır. Platon’un Devlet’inde ve Yasalar’ında (1988: 

24) olduğu gibi Aristoteles’in Politika’sında (1926: 300-301), Farabi’nin Erdemli Şehir ve Mutluluğun 

Kazanılması (1974: 38-40) isimli eserlerinde de bu özelliği görebiliriz. Daha sonra yazılan ütopyalarda 

da devlet sistemi içinde eğitimin yerinin ne olduğu konusu ele alınır. Kutadgu Bilig’e gelindiğinde, o 

bir siyasetname, bundan önce de bir eğitim ve yaşama kültürü kitabıdır. Onun öncelikli amacı bilgili, 

basiretli, uzak görüşlü, erdemli, adaletli kişilerin örnek şahsiyetler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. 

Reşid Rahmeti Arat, Yusuf Has Hacib’in bu eseri, özellikle gençlere faydalı olması, onları eğitip 

geliştirmesi amacıyla yazdığını söyler (Arat, 1959: IX). Yusuf Has Hacib, kitabın bu özelliğini öne 

çıkarmak için, “Senin bir oğlun ya da kızın doğarsa, onu kendi evinde terbiye et, bu işi başka ellere 

bırakma. […] Oğul-kıza bilgi ve edep öğret; bu her iki dünyada da onlar için faydalı olur.” diyerek kendi 

zamanının eğitim koşulları çerçevesinde pedagojik bir tutum sergiler (KB, 326).  

Eğitimin yaşı yoktur, ancak ona en çok ihtiyaç duyanlar çocuklar ve gençlerdir. “Çocuk bilgi 

isterse öğrenmeye küçük yaştan başlanmalıdır. İnsan, çocuk iken, bilgi öğrenir ve büyüyünce, dileğine 

kavuşur. Bilgi, fazilet, iyi tavır ve hareketi insan öğrenir ve böylece gidişi düzelir” (KB, 139). Çocuğu 

öğretmek, terbiye etmek büyüklerin temel görevidir (KB, 137). Küçük yaşlarda elde edilemeyen bir 

tutum ve davranış biçimi büyüyünce de elde edilemez. Nitekim Divanü Lûgat-it-Türk’te “kuru ağaç 

eğilmez” (kuruğ yıgaç egilmes) şeklinde ifade bulan “Ağaç yaşken eğilir” atasözü de geleneğin ve halk 
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bilgeliğinin bu konudaki açık anlayışına işaret eder (Kaşgarlı Mahmud, 1999: 198). Yusuf Has Hacib 

şöyle der: “Baba oğlunun yetişmesi için emek sarf ederse, oğlu o terbiye altında iyi olarak yetişir. Baba 

oğlunu sıkı bir terbiye altında yetiştirirse, annesi ve babası bundan dolayı saadet duyar. Eğer onu sıkı 

bir terbiye altında yetiştirecek biri bulunmazsa, çocuk heder olur; sen artık ondan ümidini kes. Babası 

âlim ve zeki ise oğluna daima iyi bir terbiye vermelidir; bunun usulü, çaresi budur. Tecrübeli, yaşını 

başını almış ve çocuk sahibi insan ne der, dinle: Kimin çocukları naz içinde yetişirse, o kimseye ağlamak 

düşer; keder ona mukadderdir. Baba çocuğunu küçüklüğünde başıboş bırakırsa, kabahat ve suç çocukta 

değil, babadadır. Çocukların tavrı, hareketi kötü ise, o kötülüğü baba yapmıştır; çocuğu iyi olmaktan 

mahrum eden odur. Baba çocuğunu sıkı bir terbiye altına alıp ona her şeyi öğretirse, çocuğu yetiştirip 

büyütünce, sevinir. Ey baba, çocuğunu sıkı terbiye et; arkadan gelenler sana gülmesinler. Çocuklara 

fazilet ve bilgi öğretmeli ki, onlar iyi ve güzel yetişsinler” (KB, 98). 

Kutadgu Bilig’de düşünme eğitimi, bir zihnin eğitimidir. Akıl, bilgi ve yaşantı ile aktif hâle 

gelmeyi bekleyen bir potansiyel ve kapasitedir. Bilgi ve düşüncelerin kazanılması, düşünme yöntem ve 

tekniklerinin öğrenilmesi, erdemli ve iyi hayata doğru atılan bir adımdır. Bu nedenle düşünme eğitimi 

bir düşünce ve bilgi aktarımı değil, daha çok bir tutum kazandırma işidir. Düşünme eğitimi uygun yaşam 

tutumları sergileyebilme, seçim yapabilme, karar verebilme, uyum sağlayabilme, özeleştiri, özdenetim, 

özyönetim becerileri gösterebilme, sorun çözebilme; kendini, çevresini, içinde yaşadığı koşulları 

anlayabilme, kanaatlerini, hislerini, düşüncelerini sorgulayabilme, önyargılarının farkına varabilme, 

olaylar ve sorunlar karşısında uygun sorular sorabilme, düşünceleri ve niyetleri anlayabilme ve 

eleştirebilme becerisi olarak gerçekleşir.  

Bunun yanında Kutadgu Bilig’de düşünme eğitimi konusunda önemli değiniler ve imalar vardır. 

Bunlardan ilki insanın bir potansiyel vardığı olduğu; ikincisi insanın kendini geliştirip değiştirebilme 

yeteneğinin bulunduğu, üçüncüsü ise ilk ikisinin devamı olarak insanın potansiyelini aktif hâle getirip 

kendisini biçimlendirebilmesi için eğitime ihtiyaç duyduğu hususudur. İnsan, kendi içindeki iyi insana 

ulaşabilmesi için eğitilmesi gereken bir varlıktır; o, kendi içinden iyi bir kişilik çıkarabilmesi, kendi 

hamurundan erdemli bir insan türetebilmesi için eğitilmeye ihtiyaç duyar. Eğitim de başlıca aklın, 

duyguların, nihayetinde bütün bunların bir ifadesi olarak kişiliğin eğitimidir. Öğrenme kapasitesi her ne 

kadar doğuştan gelse de bilgiyi elde etme ve özellikle de kullanma becerisi, ancak düşünme ve değer 

eğitimi çerçevesinde gerçekleşebilir. Bilgiyi elde etmekten daha ileri bir değer duygusunu ifade eden bu 

tutum, çağdaş insanın karşı karşıya olduğu pek çok sorun karşısında temel bir bakış açısı sağlayabilir. 

Yusuf Has Hacib, bu noktada, özellikle modern bilinç için hayatî değer taşıyabilecek bir konuya dikkat 

çeker; o da bilgi ile elde edilen egemenliğin yıkıcı, yağmalayıcı ve sömürücü bir tarzda ortaya 

çıkmaması, bu konuda insanî ve vicdanî değerlerin koruyucu ve himaye edici şekilde işlev görmesi 

gerektiği hususudur. Kuşkusuz bu da düşünme eğitimi ile sağlanabilecek bir konudur.  

Akıl, doğuştan gelen bilme, anlama, düşünme, kavrama yetisidir; onun eğitilmiş olması sadece 

teorik bilgiyi değil, ahlâklı olmayı da kapsar. Kutadgu Bilig’de ortaya çıkan ve üzerinde durulabilecek 

husus düşünme eğitiminin, zihinsel kapasite ve yeterliliği artırması yanında iyi huy ve güzel ahlâk 
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kazandıran bir eğitim de oluşudur. Bütün bu eğitim iyilik değerine odaklanır. Düşünme eğitimi, iyiyi, 

iyiliği öğreten bir eğitimdir. Bu da “güzel ahlâk” demektir. Bilgi eğitimi, duygu ve zihin eğitimi iyi 

insan olmak içindir. Bu nedenle Kutadgu Bilig’de düşünme eğitimi denildiğinde daha çok kişiliğe ait 

davranış biçimleri öne çıkar. Zihnin eğitildiğinin ve kişinin bu şekilde bir düşünme becerisi kazandığının 

belirtileri arasında merhamet, sabır, iyi huyluluk, ölçülülük, edep, haddini bilme, cömertlik gibi değerler 

yer alır. Doğru düşünme öncelikle doğru yaşama ve erdemli davranış demektir. Düşünme eğitimi 

zihniyeti kurar, aklı kullanma biçimlerini oluşturur. Bu önemli eğitim biçimi, verilmediği/alınmadığı 

takdirde, yaşantı ve davranışlara yön verecek, bir bakıma aklın kullanılma biçimi olan zihniyet, 

gelişigüzel, rastlantısal ve üstünkörü oluşmaya başlayacak, doğuştan beyaz bir sayfa gibi olan zihin, 

rastgele harflerle dolacaktır. İnsanın mutluluğunun, kişiliğinin, değerlerinin kendisine bağlı olduğu 

düşünme eğitimi aslında her türlü eğitim biçiminin kökenini de oluşturur. Kişi bu eğitimi öncelikle 

içinde yaşadığı aileden, çevreden ve kültürden alır; rastlantı eseri de olsa, düşüncelerine yön verecek 

yaşantı ve öğrenmeler içinde olur. Aklını ve düşünme yetisini eğitmiş kişi, davranışlarını eğitip güzel 

ahlâk edinebilmiş kişi demektir.  

Düşünme eğitiminin bütün yolları, insanın yeryüzündeki temel otantisite değeri olarak iyiliğe, 

iyilik değerlerine yaptığı vurguda ortaya çıkar. Bu o kadar güçlü bir vurgudur ki, “insan iyi olmak ve 

iyilik yapmak için dünyaya gelmiştir” bile denilebilir. Bütün faaliyetler onun gerçekleşmesine 

yöneliktir. İyilik insan ruhunun kendisinde özleştiği, amacına erdiği bir öz değerdir. Bunun sonunda 

insan şöyle bir sonuca ulaşır: Düşünce eğitimi iyilik değerini anlamak ve gerçekleştirmek için vardır. 

Ay-Toldı ölürken vasiyet olarak kötülükten uzak ve iyiliğe yakın olma çağrısında bulunur (KB, 93). 

İyilik bir kelime olarak adeta sözün özüdür, söylenebilecek son söz, yeryüzüne atılabilecek son nakış, 

insanın anlamı ve varlık nedenidir. Buna göre insana iyilikten daha çok yakışan bir şey yoktur. İyilik 

üzerine yapılan bu ısrarlı vurgu, “dünyada, dünyanın dışında bile iyi istencinden daha iyi bir şey yoktur” 

diyen Kant’ı hatırlatır (Kant, 2002: 9). 

Olumlu düşünme tutumları bizi doğru, iyi ve güzel hayata götürür. Bundan da teorik ve pratik 

düşünme tutumları doğar. Felsefe, ahlâk ve sanat bu tutumların ürünüdür. Aynı şekilde bilimdeki, 

teknikteki, sosyal hayattaki başarılar da bu tutumun ürünüdür. Kutadgu Bilig’de yönetim ve toplum 

anlayışı, değer ve düşünme eğitimi ile başlar. Bu şekilde düşünce, eylemi ve pratiği önceler; yapılan iş 

belirli bir dünya görüşü ve ahlâk anlayışı çerçevesinde yapılmaya başlanır. Öncelikle düşünme yetisi 

eğitilir, sonra sıra davranışlara gelir. Bu çerçevede istendik davranışlar, dikte edilmek suretiyle, 

dışarıdan yönlendirme ile değil, bizzat bireyin bile isteye yaptığı davranışlar hâline gelir. Düşünme 

eğitimi bakma, görme, anlama ve eleştirme yeterliğini ortaya çıkar; irade gücünü geliştirir, seçme ve 

karar verme becerisini artırır, kendi eylemini ve seçimini gerekçelendirebilecek entelektüel bir kapasite 

oluşturur. Bu durumda kişi dışarıdan idare edilen bir varlık olmaktan çıkar ve kendi içinde aydınlanmış, 

kendi bireyselliğini keşfetmiş, kendi eylemlerinin sorumluluğunu alabilen, davranışlarının gerekçesini 

açıklayabilen “özerk birey” hâline gelir. Bu anlamda düşünme eğitimi, bir karakter eğitimi olarak ortaya 
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çıkar. Aklını ve kişiliğini eğitebilmiş kişi, Epiktetos örneğinde olduğu gibi, köle bile olsa dünyanın en 

büyük değer ve mutluluğuna, kendi özgürlük ve insanlık değerine kavuşur.  

Sonuç olarak söylemek gerekirse: Kutadgu Bilig, yukarıda da söylendiği üzere, arızî, gelip 

geçici, istikrarsız ve rastlantısal bir durum olan kut’un, kalıcı hâle nasıl getirilebileceği sorusuna cevap 

arayan bir eserdir. Kitap bir bütün olarak göz önünde tutulduğunda kut’un sürekliliğinin ancak belirli 

bir düşünce ve değer eğitimi ile mümkün olabileceği görülür. Düşünme ve değer eğitimi, kut’u bir 

yandan bilinçli ve istemsel/iradî bir kazanıma dönüştürürken bir yandan da onu rastlantısal ve 

gelişigüzel bir durum olmaktan çıkararak kalıcı bir erdem değeri hâline getirmenin yollarını arar. Kişi 

bilgili ve bilinçli yaşayıp kendi değerlerini üretebildiği zaman, düşünme yetisini de etkin hâle getirmiş 

olur. Düşünme eğitimi, başta ahlâk ve değer eğitimi olmak üzere, diğer bütün eğitim biçimlerinin 

temelini oluşturur. Bu sayede kut, insan, devlet ve toplum hayatında, gelip geçici, rastlantısal ve şansa 

bağlı bir durum olmaktan çıkarak istikrarlı ve kalıcı hâle gelir. Bu anlamda düşünme eğitimi olgun 

kişiliğin ve erdemli hayatın bir aracıdır. Böylece “bilgi erdemdir, erdem mutluktur” diyen bilgelik 

geleneği Kutadgu Bilig’te bir kez daha canlanmış ve tazelenmiş olur. 
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TÜRK DÜNYASININ BİLGE YAZARI: CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE 

MİLLÎ VE EVRENSEL KONULAR 

Yılmaz IRMAK1 

Özet 

Millî olandan evrensele ulaşmada, Cengiz Aytmatov’un Türk Dünyası yazarları içerisinde çok önemli 

bir yeri vardır. Geleceği geçmişle inşa eden sanatçı; hem millî konuları hem de tüm insanlığı ilgilendiren 

konuları ustalıkla işleyerek eserini evrensel boyuta taşır. Edebiyatın millî hayatı ve gelenekleri 

anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar, ufkunu millî olanın ötesine doğru genişletmek ve 

evrensel boyuta ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. Aytmatov, eserlerinde geleneksel kültür 

unsurlarını kullanarak millî hissiyatı, bütün insanlığı kucaklayan ortak zevk ve estetik duyarlık haline 

dönüştürür. Aytmatov, felsefi derinliğe sahip bir yazardır. Onun dünya edebiyatına girmesinde, insan 

ve tabiat eksenli bakış, ayrıca geçmişe ve geleceğe hâkim geleneksel tutum vardır. Aytmatov’un 

eserlerinde ön plana çıkan folklorik malzemenin temelinde Kırgız halk kültürü ve Manas destanı vardır. 

Manas destanı yazar için, Kırgız ruhunun şekillenip nazma büründüğü bir halk ansiklopedisidir. 

Aytmatov’un eserlerinde karşımıza çıkan evrensel konular; din, tabiat, savaş, aşk, aile, hayvanlar, 

mankurtlaşma, küreselleşme ve popüler kültürdür. Cengiz Aytmatov, halkına yabancılaşan insanlardaki 

kimlik kaybını ve içinde bulundukları sömürge psikolojisini “Gün Olur Asra Bedel” romanında 

mankurtlaşma kavramıyla, bu tür insanları da mankurt olarak tanımlar. Sonuç olarak Cengiz Aytmatov 

eserlerinde; hem folklorik unsurları, hem de evrensel konuları, birbirleriyle kaynaştırarak yani 

geleneksel olanla modernizmi birleştirerek tüm insanlığın aşklarını, acılarını, travmalarını, zaaflarını, 

arayışlarını ortaya koyar, yeniden insanlığa dönüşü bir reçete olarak gösterir ve bir yazar olarak üzerine 

düşen görevi yerine getirmeye çalışır.  

Anahtar Sözcükler: Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası, Millî ve Evrensel Konular. 

 

WISE WRITER OF THE TURKISH WORLD: NATIONAL AND UNIVERSAL 

ISSUES IN CHINGIZ AITMATOV'S WORKS 

Abstract 

Chingiz Aitmatov has a very outstanding place among the authors of the Turkic world in attaining 

the universal from the national. Aitmatov, constructing the future through the past, carries his work to 

universal dimension dealing skilfully with the issues pertaining to both the folkloric elements and 

humanity. Literature has aims beyond telling national life and leaders. The author extends his horizon 

beyond the national and universal dimension. In his works, Aitmatov was transformed into a national 

feeling, a common pleasure and aesthetic sensibility that embraced all humanity, using traditional 

cultural elements. Aitmatov is a philosophical writer. He has a human and nature-oriented perspective 

that has entered world literature and has a traditional attitude that dominates the past and the future. 

Among the folkloric materials that come to the fore in Aitmatov’s works are the Kyrgyz folk culture 

and the Epic of Manas. The epic of Manas is a folk encyclopaedia for the author, in which the Kyrgyz 

spirit is shaped and impersonated. Universal issues in Aitmatov’s works are religion, nature, war, love, 

family, mankurtization, globalization and popular culture. Conscience, which Chingiz Aitmatov, in the 

novel “Gün Olur Asra Bedel“, is here in the field of mankurtization, and this type is here as Mankurt. 

As a result, in the works of Chingiz Aitmatov; by combining both folkloric elements and universal ones, 

that is, combining the traditional with modernism, puts the love, pains, traumas, weaknesses and 

searches of all human beings there, to determine the re-definition of humanity and how to make one. 

Key Words: Chingiz Aitmatov, Turkish World, Natıonal and Unıversal Issues. 

 

Giriş 

Cengiz Aytmatov 12 Aralık 1928’de Talas’a bağlı Şeker köyünde dünyaya gelir. Babası 

Törekul, annesi ise Nagima’dır. 9 yaşında bir çocukken babası ve amcası Stalin tarafından öldürülür. 

Babasının ve amcasının Stalin tarafından öldürülmesi ve annesinin sürekli hasta oluşu, Aytmatov’un 

 
1 Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, yirmak@bingol.edu.tr. 
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eğitiminde kesintilere neden olur. İlkokulu köyünde bitiren yazar, ortaokula başladığı sırada İkinci 

Dünya Savaşı patlak verir ve 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kalır. Kolhozlarda çalışarak hem 

ailesini geçindirir, hem de cephede savaşan askerlere destek olur. 1946’da Kazakistan’ın Cambul 

şehrinde Veteriner Teknik Okulu’nu bitirir. 1948’de Kırgızistan’da Tarım Enstitüsü’ne devam eder. 

Eğitiminin yanında edebî çalışmalarını da sürdüren Aytmatov’un “Gazeteci Cyuda” (Jyu) adını taşıyan 

ilk hikâyesi Rusça’ya tercüme edilerek 1952’de Perva (Gerçek) gazetesinde yayınlanır. 1953’te 25 

yaşında Tarım Enstitüsü’nde veteriner olarak mezun olur. 1956-1958 yılları arasında Moskova’da Gorki 

Edebiyat Enstitüsü’ne devam eder. Aynı yıl “Cemile” adlı hikâyesi, Novy Mir (Yeni Dünya) adlı bir 

edebiyat dergisinde yayınlanır. Yine aynı yıl içinde Moskova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girer. 

1958 yılının sonunda Kruşçev’in Anti-Stalinist Partisi’ne ve Yazarlar Birliği’ne üye kabul edilir. İki 

evlilik yapan ve her iki eşinden de ikişer çocuk sahibi olan Aytmatov, böbrek yetmezliğinden dolayı 

tedavi gördüğü Almanya’nın Nünberg şehrinde 10 Haziran 2008 tarihinde hayatını kaybeder.  

Hem Rusça, hem de Kırgızca yazdığı ve 170’ten fazla dile çevrilen eserleri ile Aytmatov’un 

ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Yazarın romanları; Toprak Ana (1954), Elveda Gülsarı (1963), Beyaz 

Gemi (1970), Gün Olur Asra Bedel (1980), Dişi Kurdun Rüyaları (1986), Cengiz Han'a Küsen Bulut 

(1990), Kassandra Damgası (1997), Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Gelin (2007). Hikâyeleri; Zorlu Geçit 

(1956), Yüz Yüze (1957), Cemile (1958), Selvi Boylum Al Yazmalım (1961), Deve Gözü (1961), İlk 

Öğretmenim (1962), Dağlar ve Steplerden Masallar (1963), Kırmızı Elma (1964), Oğulla Buluşma 

(1969), Asker Çocuğu (1972), Sultan Murat (1976), Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek (1977), Beyaz 

Yağmur (1990), Yıldırım Sesli Manasçı (1990). Oyunları ise; FujiYama (1975) ve Sokrat’ı Anma 

Gecesi’dir. 

 1. Millî Konular  

Her yazar, eserini ortaya koyarken geçmişin kültür hazinesinden yararlanır. Cengiz Aytmatov, 

roman ve hikâyelerini millî konulardan hareketle kurgulamıştır. Ancak o, eserlerini sığ bir malzemenin 

içine sıkıştırmamakta, mahallî olandan millî çizgiye, oradan da evrensel boyuta taşımaktadır. Bunu 

yaparken geçmişi olduğu gibi değil, dönüştürerek modern bir tarzda okuruna sunar (Irmak, 2009: 124-

125). Bu noktada Aytmatov kendisi ile yapılan bir röportajda şunları ifade eder: “Her yazar bir milletin 

çocuğudur ve o milletin hayatını anlatmak, eserlerini kendi millî gelenek ve törelerini kaynak alarak 

zenginleştirmek zorundadır. Benim ilk olarak yapmaya çalıştığım kendi milletimin geleneklerini ve 

hayatını anlatmaktır. Fakat orada kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. Edebiyatın millî hayatı ve 

gelenekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar ufkunu milli olanın ötesine doğru genişletmek 

ve evrensel olana ulaştırmak için gayret göstermek durumundadır. İyi bir yazar ‘tipik insan’ ortaya 

koyma ustalığına erişen yazardır.” (Nerimanoğlu, 2011: 69-73.)  Aytmatov millî bir edebiyatın 

peşindedir. Bu yüzden de eserlerinde masal, efsane, destan, halk hikâyesi ve mitolojik konulara (Kolcu, 

1997: 38-39) dolayısıyla millî kaynaklara, folklorik unsurlara ve epik anlatıma fazlaca başvuran 

(Akmataliyev, 1998: 30) Aytmatov’un eserlerindeki folklorik malzemenin temelinde Kırgız halk kültürü 

ve Manas destanı vardır.  
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1.1 Kırgız Halk Kültürü ve Manas Destanı 

Bilgili, kültürlü, aydın bir kadın olan annesi Nagima ve Kırgız sözlü halk kültürünü çok iyi bilen 

babaannesi Ayımkan’ın, Cengiz Aytmatov üzerinde önemli tesirleri olmuştur. Aytmatov’un bir yazar 

olarak başarılı olmasında babaannesinden öğrendiği sözlü kültür unsurlarının ve eserlerine ustaca 

yansıttığı özellikle de Manas destanının çok önemli bir payı vardır. Roman ve hikâyelerinde; millî 

hafızaya ait efsane, destan, masal, hikâye ve türkülere yer veren Aytmatov’un eserlerinde Kırgız sözlü 

kültürü, psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla, maddi ve manevi zenginliğiyle (Kolcu, 2008a: 46-47) 

özünden koparılmadan ustalıkla işlenir. Alegorik bir anlatıma sahip olan bu sözlü kültür unsurları 

günümüz sorunlarına da cevap verir niteliktedir. “Elveda Gülsarı” adlı romanında  “Ala Geyik” isimli 

bilinen bir efsane değiştirilerek “Yaşlı Avcının Türküsü” olarak kullanılır (Kolcu, 2008b: 27). Yine 

“Gün Olur Asra Bedel” romanının merkezinde Manas destanında yer alan mankurt tipi vardır 

(Akmataliyev, 1998: 36). Aytmatov’da Manas kadar Manasçı da önemlidir. “Yıldırım Sesli Manasçı” 

hikâyesinde Kırgız halkı tarafından büyük saygı gören Manasçı karakteri anlatılır (Söylemez, 2002: 8). 

“Dişi Kurdun Rüyaları”nda; Hz. İsa’nın trajik yazgısı, “Abdias” adlı bir papaz okulu öğrencisinin 

dramıyla bağdaştırılır ve Abdias karakteriyle modern bir İsa karakteri oluşturulur. “Kassandra Damgası” 

adlı romanında da Yunan mitolojisinde kehanetleriyle ünlü “Kassandra” karakterinin trajedisi, modern 

insanın dramıyla birleştirilir (Kolcu, 2008b: 27). “Beyaz Gemi” romanında günlük işler çok yoğun bir 

şekilde gözler önüne serilirken bir taraftan da “Maral Ana efsanesi” anlatılır. Yazarın “Dağlar 

Devrildiğinde Ebedi Nişanlı” adlı son romanında; ebedi nişanlı efsanesi, ağıt yakma geleneği, düğün-

nişan merasimi, ‘nişanlını yakala’ geleneksel oyunu, türkü, dua, tekerleme, göktanrı, şaman ve ruh 

çağırma inancı, av, at ve kımız gibi folklorik unsurlar işlenir (Irmak, 2009). Aytmatov’un eserlerinde 

gelenekselin modern bir tarzda sunulmuş olması, romanlarının ve hikâyelerinin evrensel bir nitelik 

kazanmasını sağlamıştır.  

2. Evrensel Konular 

Bütün insanlığın sorunlarını, yıkımlarını ve psikolojilerini bir toplumun kültürel mirasları 

üzerinden bireylere indirgeyerek okuruna sunan Cengiz Aytmatov’un eserlerinde savaş, tabiat, aile, aşk, 

toplumsal duyarlılık, din, dil, kültür yozlaşması ve kahramanlık gibi konular, Kırgız veya Kazak 

toplumunun yaşamlarından ve onların içinden seçilmiş kahramanlarla evrenselliğe uzanmaktadır. 

Örneğin “Yıldırım Sesli Manasçı”da roman kahramanı “Kertolgo” aracılığıyla Kırgız halkının gelenek 

ve görenekleri, yaşantısı, arzuları, istekleri ve acıları dile getirilir. Böylelikle dünyadaki bütün insanlığın 

istekleri, acıları, arzuları ve ortak değerleri yansıtılmaya çalışılır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

insanların birbirlerine yabancılaşması, maddi ve manevi kültür değerlerinin giderek kaybolması ve 

geleceğin hem yeni nesiller, hem de doğa için büyük bir tehdit oluşturması yazarda büyük bir kaygı 

konusu olmuştur (Cırık, 2018: 55-56). “Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı”da; kader, küreselleşme, 

sosyalizm, kapitalizm, kitle kültürü, aşk, tiyatro ve opera, uyuşturucu üretimi, Tanrı inancı ve iman gibi 

evrensel konuları yansıtılır (Irmak, 2009). Genel olarak bakıldığında Cengiz Aytmatov’un eserlerinde; 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

466 

 

din, tabiat, savaş, aşk, aile, hayvanlar, mankurtlaştırma, küreselleşme ve popüler kültür gibi evrensel 

konular vardır dinilebilir. 

2.1 Din 

“Dişi Kurdun Rüyaları”nda; Hz. İsa’nın ağzından insanlığı bekleyen en büyük felaketin; 

insanların kanaatkâr olmaması ve sürekli güç peşinde koşması gerçeğine dikkat çekilmektedir. “Cengiz 

Han’a Küsen Bulut” adlı eserde “Rahip Bahira Kıssası”nda anlatılan ve henüz bir çocuk olan Hz. 

Muhammed’i takip eden buluttan esinlenilmiştir. Aytmatov’un bu eserinde Cengiz Han’ı takip eden 

bulut, Cengiz Han’ın iki masumu katletmesinden sonra onu izlemeyi bırakır. Böylelikle Allah’ın 

emirlerinin dışına çıkmamak öğütlenir. Aytmatov bu iki kıssa ile dinî değerlerin önemini 

vurgulamaktadır (Beşik, 2011: 101). Abdıldacan Akmataliyev, Aytmatov’un eserlerinde dini motifler 

ile ilgili: “Aytmatov romanın düşüncesi geniş ölçüde tek din malzemesi etrafında oluştu demek yanlış 

olur. Romanın önemi açıkça görüldüğü gibi malzeme olarak en önemli unsur insandır, onun imanı, 

vicdanı, inancıdır. Bu yüzden yazar Hristiyan ve İslam dinlerindeki insan özelliği gösteren meseleler 

üzerinde durur. Bu, birilerinin söylediği gibi “yeni Tanrı’yı arama değil, insanın hayvanlık rezaletinden 

çıkış yoludur. Yazarın arzusu budur.” (Akmataliyev, 1998: 127) diyerek dini hayvanlık rezaletinden 

çıkış yolu olarak gösterdiğine dikkat çeker. Nitekim “Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı” romanında 

din hayvanlıktan kurtuluş reçetesi olarak gösterilir ve Tanrı’ya duyulan imanın, “arzu edilen surete, 

sireten duyulan aşktan”  kaynaklandığına vurgu yapılır.  

2.2 Tabiat 

“Toprak Ana” romanı, Aytmatov’un toprağa olan sevgisini, muhabbetini en güzel ifade eden 

eserlerindendir. Eserde; evinin bütün erkekleri savaşta ölmüş, beli bükülmüş, can evinden vurulmuş ama 

yine de yıkılmayan, hayatı her yönüyle sırtlayan Tolgonay ile adeta bir anne gibi yaşam fışkırtan, dertleri 

bağrına basan, toprak ananın dertleşmeleri dile getirilir (Kolcu, 1997: 256). Aytmatov’un romanına 

“Toprak Ana” ismini vermesi şüphesiz dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Üretkenliği ve 

bereketliliği simgeleyen toprak, aynı zamanda bir milletin tarihini, sırlarını ve kültürünü 

barındırmaktadır. Bu bakımdan eserde toprak; koruyucu ve taşıyıcı bir işlev görmekte ve evrensel bir 

boyut kazanmaktadır. Aynı zamanda toprak sembolü; birlik ve beraberliği, eşitliği, dostluğu, kardeşliği, 

sonsuzluğu, bereketliliği, üretkenliği de simgelemektedir (Cırık, 2018: 90). “Elveda Gülsarı”da; tabiat-

insan çatışması dikkat çekmektedir. Romanın başkahramanı Tanabay’ın erken gelen kış şartlarıyla 

mücadelesi tabiat ve insan çatışmasına güzel bir örneklik teşkil etmektedir. Romanda şiddetli kış şartları, 

Tanabay’ın bütün çabalarını ve gücünü yok eder. “Beyaz Gemi”de su sembolü ile roman kahramanı 

çocuğun içsel dünyası ve kişiliğinin yanında bir toplumun kimlik yapısı da korunup yaşatılmaktadır. 

Aytmatov, çocuğu suya teslim ederek toplumsal bir mesaj vermektedir. Çünkü çocuk insanlığı temsil 

etmekte, su ise insanlığın mücadelesinde yardımcı ve koruyucu bir ana unsur olarak işlev görmektedir. 

Çocuğun kendisini suya bırakarak özgürlüğüne kavuşması aslında suyun teslim olmama, teslim etmeme 

özelliğini de yansıtmaktadır. Böylece yazar, tüm insanlığa su sembolü ile teslim olmama ve direnme 

mesajı vermektedir (Cırık, 2018: 100). “Dişi Kurdun Rüyası” romanında tabiat insan ilişkisine dikkat 
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çekilir. Roman dişi kurt olan Akbar’ın, insanlara karşı verdiği mücadeleyi konu edinir ve temsili 

karakteriyle etrafında yaşanan ve gittikçe artan doğal yaşamı yok etmeye yemin etmiş insanların doğanın 

dengesini nasıl bozdukları anlatılır (Yiğitbaş, 2015: 266). Aytmatov’da canlı bir varlık olarak görülen 

tabiat; yaşamı anlamlı kılan, tamamlayan önemli bir unsurdur. Kırgızların hayatının çok önemli bir 

parçası olan tabiat, onun anlatılarında olayların canlı tanığıdır, adeta ana karakterlerden biridir. Bu 

yüzden de onun eserlerinde tabiat aşklara, ayrılıklara, ölümlere ve yaşanan tüm duygulara yön 

vermektedir (Dündar, 2019: 35). 

2.3 Savaş 

Aytmatov’un eserlerinde savaş, geride kalan kadınlar, anneler ve çocukların bakışlarından 

anlatılmaktadır (Cırık, 2018: 43). Savaş, Aytmatov’un roman ve hikâye kahramanlarının çoğunda 

silinmesi imkânsız izler bırakmıştır. Özellikle çocukluğunun yaşandığı döneme denk gelen İkinci Dünya 

Savaşı roman ve hikâyelerinde sıklıkla işlenen konular arasındadır. Ailesi sürekli polis tarafından 

gözaltında tutulan ve İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği kıtlık ve yoksullukla savaşan yazarın eserlerinde 

çocukluk döneminin izleri görülür. Savaş ve savaşın yol açtığı zorlukların ele alındığı eserlerde, 

okuyucuya cephedeki sıcak savaştan ziyade, cephe gerisinin tüm detayları yansıtılmaya çalışılır. 

Aytmatov için kendisinin de içinde yer aldığı gerçek savaş, cephe gerisindedir. Dolayısıyla onun 

eserlerinde yoksulluk, acı, ızdırap, gözyaşı ve sakat insanlar gibi trajik unsurlar, savaşın insanlığa 

bıraktığı acı izler olarak karşımıza çıkmaktadır (Çelik, 2010: 164). “Toprak Ana”da; çiftçi bir ailenin 

kızı olan ve savaşta kocası Suvankul ve Kasım, Muslubek, Caynak adlı üç oğlunu kaybeden Tolganay’ın 

yaşadığı acılı hayatı konu alınır. “Cemile”de; cephe gerisinde yaşanan kıtlık, yoksulluk ve beraberindeki 

amansız mücadeleyle birlikte filizlenen bir yasak aşk işlenir. Aytmatov bu hikâyesinde savaşın aile 

bütünlüğüne verdiği zararlar da gözler önüne serilmiştir. “Yüz Yüze”de; savaş kaçağı İsmail ve eşi 

Seyde vasıtasıyla toplumsal çıkarlar ile ferdi çıkarlar arasındaki bağın bütünlüğü meselesi, felsefi ve 

psikolojik derinliğiyle ortaya konulur. “Erken Gelen Turnalar” da İkinci Dünya Savaşını konu alan bir 

eserdir. Aytmatov’un savaş hikâyelerinin çocuklarından biri olan “Sultanmurat” aynı zamanda yazarın 

ilk gençliğinden en çok iz taşıyan eserdir. “Oğulla Buluşma”da; bir babanın yirmi yıl önce savaşta ölen 

oğlunun ölümünü kabullenemeyip, yaşadığı sanrısına kapılması ve devamında gelişen olaylar anlatılır. 

“Asker’in Oğlu”nda; babası savaşta ölmüş “Avalbek” adındaki 5 yaşında bir çocuktur. Bu eserde, 

Aytmatov’un savaşı konu alan diğer eserlerinden farklı olarak, topuyla, tüfeğiyle ve akan kanıyla savaşı 

canlı sinema perdesinden izliyormuş hissi uyandırılır (Dündar, 2019). Cengiz Aytmatov’un 

eserlerindeki savaş, insanın bütün bu yıkımlara, acılara rağmen hayatta var olma mücadelesi, ontolojik 

anlamda ayakta kalma savaşıdır (Cırık, 2018: 152). 

 2.4 Aşk 

 Cengiz Aytmatov’un eserlerinde en çok işlenen konulardan biri de aşktır. “Cemile” adlı eser, 

dünyanın en güzel aşk hikâyesi olarak kabul edilmiştir (Dündar, 2019: 108). “Toprak Ana”da; Tolgonay, 

henüz 17 yaşında tarlada çalışırken Savunkul’u görür ve ona âşık olur. Böylece aşklarını, sevgilerini ve 

mutluluklarını hep toprakla beraber yaşarlar. “Gün Olur Asra Bedel”de; Raymalı-Aga’nın tambura 
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çaldığını duyan genç kızlar, onu dinlemek için Raymalı-Aga’nın bulunduğu çadıra gelirler. İçlerinden 

adının Begimay olduğunu söyleyen genç yırcı ve tamburacı, Raymalı-Aga’ya aşkını tamburası ile ilan 

eder. Yine aynı eserde Zarife’nin gitmiş olduğuna öfkelenen Yedigey, aşk ızdırabı çeker.  “Dağlar 

Devrildiğinde Ebedi Nişanlı” adlı romanının arka planında iki hikâye ve iki kahraman anlatılmaktadır;  

biri efsane kahramanı olan “ebedi nişanlı”, diğeri ise bavul ticareti yapan Elsa’dır. Global çağın 

gerçeklerini, piyasa şartlarında insan ruhunun kaçış ve arayışlarını, çıkış ya da yok oluş ihtimallerini 

kadim tartışmalar üzerinde araştıran yazar, romanında şartlara göre değişmeyecek evrensel değerlerin 

altını çizmiştir. Ebedi Nişanlı’nın bir motif değil, tamamıyla mitolojik bir kahraman olduğunu belirten 

yazara göre, bu efsanenin sembolleştirdiği tek değer aşktır. Aşk konusu üzerine temellendirilen bu 

eserde, aşkın sahip olunan yüce bir hazine olduğu, fakat zamanın aşkın kutsallığını unutturduğu gerçeği 

üzerinde durularak, “ebedi nişanlı” efsanesinden hareketle, Arsen Samançin ve Elisa aşkı temelinde aşka 

yeniden kutsallık kazandırılmaya çalışılır (Irmak, 2009: 140).  

2.5 Aile 

Aytmatov’un küçük yaşlarda ailesini kaybetmesi ve bir çocuğun olgun bir genç rolünü 

üstlenmek zorunda kalması eserlerine de yansımıştır. Onun eserlerinde aile, hep eksik bir ailedir. 

“Toprak Ana” romanında ailenin yavaş yavaş dağıldığı görülür. “Beyaz Gemi” romanında başkahraman 

çocuğun bir ailesi olmasına rağmen o ailesi ile birlikte değildir. Anne ve baba çocuktan ayrı 

yaşamaktadırlar. “Asker Çocuğu” hikâyesinde küçük çocuğun hep bir baba özlemi yaşadığı ve aile 

kurumunun burada da eksik olduğu görülür. Aytmatov’un eserlerindeki aile unsurunun dağılmasındaki 

en önemli sebepler savaş ve askerliktir. Bu noktada aileden kopuşlar da hep ölümle gerçekleşmektedir. 

(Cırık 2018: 44). 1952 yılında yayınlanan “Gazetçik Dzyuydo/Gazeteci Çocuk Dzyuydo” adlı hikâye 

kitabında, savaş sonrası yoksulluk çeken Japonya’daki çocukların yazgısı, sokaklarda gazete satarak 

hayatta kalmaya çalışan “Dzyuydo” adlı küçük bir çocuk ekseninde anlatılmaktadır. Aytmatov’un diğer 

çocuklarının aksine ana karakterin Japon bir çocuk olması ve olayların bu Japon çocuğun gözünden 

aktarılması hikâyeye evrensel bir boyut kazandırmaktadır (Kulamshaeva, 2015’ten akt: Dündar, 2019: 

40). “Beyaz Gemi”, “Cemile”, Dişi Kurdun Rüyaları”, “Gün Olur Asra Bedel” ve “Toprak Ana”da 

aileye ve aile birliğine önem verildiği görülmektedir. Bir toplumun temel taşı olma özelliği gösteren aile 

kurumu dağıldığında o toplum ayakta kalamamaktadır. Bu gerçeği göz önüne alan Aytmatov’un 

eserlerinde aile kurumundan hareketle bir toplumun millet olma bilinci işlenmektedir. 

2.6 Hayvanlar 

Cengiz Aytmatov’un eserlerinde at, geyik, kurt, balık ve kar parsı  (caabars) gibi hayvanlar 

önemli bir yer tutar. At sembolünün en yoğun anlamıyla işlendiği roman “Elveda Gülsarı”dır. Bu eserde 

Tanabay’ın kendisine, henüz çok küçükken verilen “Gülsarı” adındaki atla aralarında geçen olaylar 

anlatılır. Tanabay bir kolhozda çobanlık yaparken kendisine yardımcı olsun diye bir at verilir. Tanabay 

ile at arasında zamanla derin bir dostluk oluşur. Sadakati, dostluğu, iyiliği ve güçlülüğü, aynı zamanda 

geleneğin, toplumsal değerlerin korunmasını da sembolize eden at; savaş meydanlarında kahramanına 

eşlik eder ve savaşın sonuna kadar kahramanından ayrılmaz. “Beyaz Gemi” adlı romanında Kırgızların 
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en kalabalık kavimlerinden biri olan Buğu (Geyik) kavminin menşeini anlatan yaygın bir motif 

kullanılmıştır. Geyik sembolünün efsanenin içinde bir motif olarak yer aldığı görülmektedir. Efsaneye 

göre, Maral Ana adındaki bir geyik, bir ulustan geriye kalan biri kız, öteki erkek iki çocuğu ölümden 

kurtararak onları ana yurtları olan Isık-Göle götürür. “Dişi Kurdun Rüyaları”da; insan ve doğa 

etkileşiminin insanlardaki ve hayvanlardaki yansımaları ele alınır. Kurt sembolüyle, toplumların 

evrensel sorunlarına yer verilir. Burada dişi kurt Akbar ve eşi Taşçaynar’ın yaşam mücadelesinin 

anlatıldığı hikâyeyle, romanın başkahramanı Abdias’ın yaşam mücadelesi birbirlerine benzer özellik 

göstermektedir. “Beyaz Gemi” romanındaki balık sembolünün önemli bir işlevinin olduğunu da 

belirtmek gerekir. Roman kişisi çocuk kendisini bir gölcükte ya da denizde hep bir balık olarak hayal 

eder (Cırık, 2018). Aytmatov’un eserlerinde hayvanlara yapılan zulüm sık sık eleştirilir. “Beyaz 

Gemi’de”; Mümin Dede’nin anlattığı “Boynuzlu Maral Ana Kıssası”nda geyiklerin acımasızca 

katledilmesi, yine “Elveda Gülsarı”da; “Yaşlı Avcının Türküsü Kıssası”nda genç avcının ormanda 

yaşayan hayvanları ölçüsüzce yok etmesi ve bu katliamın neden olduğu felaketler konu edilir. Bir 

veteriner olduğu için hayvanların içgüdülerini iyi bilen Aytmatov, “Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı” 

eserinde parsları avlanması ile ilgili detaylı bilgiler verir, Arap zenginlerin, av sporu uğruna Kırgız 

dağlarına nesli tükenen kar parslarını katletmek için gelmelerini eleştirir (Irmak, 2009: 132). 

2.7 Mankurt/Mankurtlaştırma 

 “Gün Olur Asra Bedel” romanında mankurt tipi ile insanların nasıl bilinçlerinin nasıl yok 

edildiğine dikkat çekilir. Romanın içinde yer alan “Nayman Ana Efsanesi”nde mankurtlaştırma ile ilgili 

şu bilgiler verilmektedir: “Eski devirlerde Juan Juanlar adlı zalim bir kavim yaşarmış. Komşularıyla 

yaptıkları savaşlarda esir ettikleri savaşçıları kendilerine köle yapmak için çok vahşi bir yöntemleri 

varmış. Bu savaşçıların ellerini, kollarını bağlar, saçlarını kazır, daha sonra başlarına deve derisi 

geçirip çölde aç susuz bırakırlarmış. Deve derisi sıcağın etkisiyle sürekli büzüşürmüş. Bu büzüşme 

sonucu savaşçıların kafası bir mengeneye sıkışmış gibi olur, deve derisini delemeyen saçlar geri dönüp 

kafa dersinden girerek dayanılmaz bir acı verirmiş. Yalnızca birkaç savaşçı bu acılara katlanabilir ve 

hayatta kalabilirmiş. Hayatta kalanlar ise hafızalarını kaybeder, efendilerine hizmetten başka hiçbir 

isteği olmayan mankurtlara dönüşürmüş.” (Aytmatov, 2009: 151) Eski zamanlarda nereden geldikleri 

belli olmayan Juan-Juanların, savaşta esir aldıkları tutsaklara yaptıkları işkence ve onları 

mankurtlaştırarak kimliklerinden yoksun bırakmaları, yüzyıllar geçtikten sonra yine aynı coğrafyada 

yaşayan insanların başına tekrar gelir. Eski zamanlarda kimlik kaybetme işini Juan-Juanlar 

gerçekleştirirken yüzyıllar sonra bu işi Sosyalist Rusya yapmaya çalışır. Juan-Juanlar bilinç kıyımını, 

tutsağının kafasına geçirdiği deve derisi ile gerçekleştirirken, Sovyet Rusya sistematik bir şekilde 

manevi değerleri aşağılayarak yapar ve genç neslin beynini yıkayarak onları geleneklerine ve millî 

kimliklerine yabancılaştırmaya çalışır (Yiğitbaş, 2015: 172-173). 

2.8 Küreselleşme (Globalleşme)  

Aytmatov, küreselleşmeye eleştirel bakmakla birlikte karşı olmadığını ifade eder. Eserlerinde 

küreselleşmenin ülkesine ve ülke insanına yaptığı etkileri gözler önüne sermeye çalışır.  
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Küreselleşmenin en uçtaki köylere kadar ulaştığını, hatta geçmişi çok eskilere dayanan yabani hayvan 

avcılığının bile bundan nasibini aldığını ve basit bir hayat yaşayan çobanların da kendiliğinden bu 

sürecin girdabına kapılıp gittiğinin altını çizer (Sarıgül, 2007: 12). “Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı” 

romanında Arsen Samançin manevi değerlerine bağlı ve bu değerleri yaşatmaya çalışan genç bir 

gazetecidir. Bu yüzden de etrafında gelişen ve bir türlü engel olamadığı küreselleşmeye karşı kendi 

kültürel mirasıyla ayakta durmaya çalışır (Yiğitbaş, 2015: 386). 

2.9 Popüler Kültür (Kitle Kültürü)  

Kitle kültürü olarak da adlandırılan popüler kültür günümüzde spor, televizyon, sinema ve 

popüler müziğin hâkimiyetindedir. İletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla kitle kültürü gelenekleri ve eski 

olan her şeyi yerle bir etmeye başlamıştır (Irmak, 2009: 137). Aytmatov’un “Dağlar Devrildiğinde Ebedi 

Nişanlı” romanında; kitle kültürü şöyle eleştirilir: “Kitle kültürü onu, yani idealisti öyle bir ezdi ki bir 

daha ayağa kalkamaz oldu. O sayısız restoran, sahne, stadyum, reklam ajansları ve televizyon 

kanallarına sahip! Herkesin bildiği gibi o tüm bunları kanunların kendisine verdiği haklarla yapıyor. 

Okyanus dalgalarını andıran kitle kültürünün dalgasıyla Arsen Samançin’ni silip süpüren de yine o. 

Bunlar yetmiyormuş gibi Ebedi Nişanlı’yı da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesine itiverdi.” (Aytmatov, 

2007: 84) Kitle kültürünün toplumlara hâkim olmasıyla birlikte modern dünya yeni neslin ihtiyaçlarına 

cevap veremez duruma gelmiştir. Parayı elinde tutanlar üstün olarak görülmüş, işsiz, fakir insanlar ise 

yaramaz olarak görülüp dışlanmıştır. (Irmak, 2009: 137) Bu durum yine aynı romanda yazar tarafından 

şöyle ifade edilir: “Toptan kültürle başı dönmüş günümüz hayatında ne kadar çok çelişkiler var! Ülkede 

bu kadar fakirlik, işsizlik var! Sokaklarda kilometrelerce uzayan sıralar oluşturan ve ellerinde “bize iş 

verin” afişleri taşıyan gençler var! Bu geçlerin çoğu boşalan köylerden geldi. Bu insan toplumuna bir 

çağrıdır. Demek oluyor ki, toplum yeni nesillerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor ki ve modern dünya 

onlara “sen toplumun işine yaramazsın, gözümüze görünme, kaybol! Biz, işe yarayanlar ise 

limuzinlerimize binmeye devam edeceğiz” diyordu sanki.” (Aytmatov, 2007: 60) Cengiz Aytmatov kitle 

kültürünün eski olan her şeyi yok etme gerçeğine karşı içinde yaşadığı toplumun gelenek, görenek, inanç 

ve değerlerini eserlerinde evrensel bir tarzda sunar. Böylece gelenek ile modernizmi birleştirerek bir 

gelecek perspektifi ortaya koyar. Zira kitle kültürü bir saman alevi gibi hemen sönerken, toplumun 

dayandığı tarihi ve kültürel değerler her daim yeniden filizlenerek boy verir.  

Sonuç 

 Yazmış olduğu roman ve hikâyeleri ile Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası yazarları 

içerisinde çok önemli bir yer edinmiştir. Aytmatov’un bu başarısının temelinde annesi Nagima ve Kırgız 

sözlü halk kültürünü çok iyi bilen babaannesi Ayımkan’ın önemli bir payı vardır. Aytmatov’un 

eserlerinde Kırgız halk kültürü ve Manas destanı gibi millî konular olarak ön plana çıkar. Ayrıca din, 

tabiat, savaş, aşk, aile, hayvanlar, mankurtlaşma, küreselleşme ve popüler kültür gibi tüm insanlığı 

ilgilendiren konular dile getirilir. Yazar hem millî konuları, hem de tüm insanlığı ilgilendiren konuları 

ustalıkla işleyerek eserini evrensel boyuta taşır. Aytmatov’da din, hayvanlık rezaletinden bir çıkış yolu 

olarak görülür. Canlı bir varlık olarak görülen tabiat ise; yaşamı anlamlı kılan, tamamlayan önemli bir 



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

471 

 

unsurdur. Toprak; koruyucu ve taşıyıcı bir işlev görmekte ve evrensel bir boyut kazanmaktadır. 

Aytmatov’un eserlerinde savaş, geride kalan kadınlar, anneler ve çocukların bakışlarından 

anlatılmaktadır. Bu savaş, insanın bütün bu yıkımlara, acılara rağmen hayatta var olma mücadelesi, 

ontolojik anlamda ayakta kalma savaşıdır. Cengiz Aytmatov’un eserlerinde en çok işlenen konulardan 

biri de aşktır. “Cemile” adlı eser, dünyanın en güzel aşk hikâyesi olarak kabul edilmektedir. Küçük 

yaşlarda ailesini kaybetmiş olmasından dolayı onun eserlerinde aile, hep eksik aile olarak karşımıza 

çıkar. Aile unsurunun dağılmasındaki en önemli sebepler ise savaş ve askerliktir. Roman ve 

hikâyelerinde at, geyik, kurt, balık ve kar parsı  (caabars) gibi hayvanlara başarılı bir şekilde yer veren 

Aytmatov’un bu başarısının altında veteriner olması ve hayvanların içgüdülerini iyi bilmesi yatmaktadır. 

“Gün Olur Asra Bedel” romanında mankurt tipi ile insanların bilinçlerinin nasıl yok edildiğine dikkat 

çekilir. Aytmatov, küreselleşmeye eleştirel bakmakla birlikte karşı değildir. Kitle kültürünün eski olan 

her şeyi yok etme gerçeğine karşı içinde yaşadığı toplumun gelenek, görenek, inanç ve değerlerini 

eserlerinde evrensel bir tarzda sunar. Sonuç olarak; eserlerinde gelenek ile evrensel konuları 

sentezleyerek kendisine has bir üslup ile sunan Cengiz Aytmatov, 170’ten fazla dile çevrilen eserleri ile 

milyonlarca okuruna ulaşma başarısını göstermiş bilge bir yazar olarak daima okuyucusunun kalbinde 

yaşamaya devam edecek ve dünyadaki saygın yerini korumaya devam edecektir diyebiliriz. 
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İSLAMÎ İLİMLER ARKEOLOĞU: FUAT SEZGİN 

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU1 

Özet 

2018 yılında 94 yaşında hayata gözlerini yuman Fuat Sezgin, geride insanüstü bir çaba ve bu çabanın 

ürünü paha biçilemez eserler bırakmıştır. 75 yılı bulan akademik yaşamında dünyanın doğusundan 

batısına 60 ülke kütüphanesinde 400 bin cilt eseri bizzat inceleme şansı bulmuştur. 17 ciltten oluşan ve 

Türkçeye Arap-İslam Bilimleri Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums/GAS) adıyla tercüme 

edilen eseri onun hayatını adadığı en büyük eseridir. İslam’ın ilk mesajını (Alak suresinin ilk beş ayeti) 

doğru anlayan Müslümanlar, en kesîf bilgisizlik (Câhiliye) bataklığından kurtularak çok kısa sürelerde 

tüm dünya toplumları arasında en medenî konuma yükselmişlerdir. Fuat Sezgin’e göre Müslümanlar 8 

asır boyunca da ilim ve eğitim sahalarının her noktasında bu üstünlüğünü korumuşlardır. Bu zaman 

zarfında yürütülen eğitim faaliyetlerinden okur-yazarlık oranlarına, bilimsel eserler ve yeni yeni 

buluşlardan dünyanın en büyük kütüphanelerine kadar İslam toplumlarının açık üstünlüğü söz 

konusudur. Ancak bu bilimsel üretkenlik 16. yüzyılın ortalarından itibaren en düşük düzeylere inmiş, 

17. yüzyıldan itibaren de bilimsel ve kültürel üstünlük Batı toplumlarına geçmiştir. Fuat Sezgin’e göre 

bu süreçte Müslümanlar Batı toplumlarına yaptığı katkıyı unuttular. Batı toplumları da Müslümanların 

yaptığı bilimsel ve kültürel katkıyı -adeta- yok saydılar. Bütün bunlar da İslam toplumlarında Batı’ya 

karşı yersiz bir “aşağılık duygusu”, Batı toplumlarında da İslam’a karşı haksız bir “üstünlük duygusu” 

meydana getirmiştir. İşte Fuat Sezgin’in misyonu bu noktada başlamaktadır. İslam’ın Altın Çağı’nda 

ortaya konulmuş ancak zaman içerisinde unutulmuş, gizlenmiş, üstü örtülmüş veya göz ardı edilmiş 

bilimsel mirası gün yüzüne çıkarmak onun en büyük gayesi olmuştur. Adeta bir arkeolog gibi 

tırnaklarıyla kazıyarak Müslümanların bilim tarihindeki yerini başta Türk Milleti olmak üzere, tüm 

Müslümanlar ve dünya halklarına göstermek istemiştir. Bunun için yazmış olduğu eserler yanında, 

eserlerinden daha hızlı sonuç alacağını düşündüğü “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”ni 

kurmuştur. Bununla gerek Türk ve Müslümanlara gerekse de Batı toplumları ve tüm insanlara İslam’ın 

800 yıllık yaratıcılık çağında ortaya koyduğu 800 icat/aleti tanıtmayı amaçlamıştır. Böylelikle Antik 

Yunan’dan bir anda büyük tarihsel sıçrayışla Batı Rönesans’ına geçişteki büyük halkayı yerine koymak 

istemiştir. Öyle ki ona göre bugün Batı Medeniyetinin başarılarından bahsedilecekse bunda aralarında 

pek çok Türk bilim adamının da bulunduğu İslam düşünürlerinin hem taşıyıcı hem üretici olarak ortaya 

koyduğu eşsiz çabalara borçlu olduğu unutulmamalıdır.Fuat Sezgin’e göre şimdi yönelinecek en doğru 

hedef, bütün insanlığın ortak bilimler tarihinin en az 800 yıllık evresinin yapıcıları olmak şuurunu 

taşıyarak, bugünkü modern dünyanın geliştirilmesine etkin ve üretken bir şekilde katılmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fuat Sezgin, İslam Medeniyeti, Bilim Tarihi.  

 

ARCHAEOLOGIST OF ISLAMIC SCIENCES: FUAT SEZGİN 
Abstract 

Fuat Sezgin, who passed away at the age of 94 in 2018, has left behind a heavenly effort and invaluable 

works as the products of this effort. In his academic life of 75 years, he had the chance to personally 

examine 400 thousand volumes of work in 60 national libraries globally from east to west. His 17-

volume work, translated into Turkish under the name History of Arab-Islamic Sciences (Geschichte des 

Arabischen Schrifttums/GAS) is the greatest work he dedicated his life to. Muslims, who correctly 

understood the first message of Islam (the first five verses of Surah Alaq), escaped from the swamp of 

the biggest ignorance (Jahiliyya) and rose to the most civilized position among all world societies in a 

very short span of time. According to Fuat Sezgin, Muslims have maintained this superiority in all areas 

of science and education for 8 centuries. In this period, Islamic societies had a significant superiority in 

many areas from educational activities to literacy rates, from scientific works and new discoveries to 

the largest libraries in the world. However, this scientific productivity decreased to the lowest levels as 

of the mid-16th century, and starting with the 17th century, scientific and cultural superiority has passed 

to Western societies. According to Fuat Sezgin, Muslims forgot their contribution to Western societies 

in this process. In fact, Western societies also ignored the scientific and cultural contribution that 

Muslims made. All these have created an unwarranted "sense of inferiority" in the Islamic societies and 

an unfair "sense of superiority" in the Western societies against Islam. This is the point where Fuat 

Sezgin's mission begins. His greatest goal was to unearth the scientific heritage that was revealed in the 

Golden Age of Islam but was forgotten, hidden, covered or ignored over time. Scraping the facts like 

an archaeologist, he wanted to show the place of Muslims in the history of sciences to all Muslims and 

the peoples of the world, especially the Turkish Nation. In addition to the works he wrote for this 
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purpose, he established the "Museum of Islamic Science and Technology History", which he thought 

would produce faster results. In this way, he aimed to introduce 800 inventions/tools that Islam put 

forward in the 800-year-old age of creativity to both Turks and Muslims as well as Western societies 

and all people. Thus, he wanted to place the massive ring in the transition to the Western Renaissance 

with a great historical leap from Ancient Greece. According to him, if the achievements of Western 

Civilization are to be mentioned today, it should not be forgotten that they are indebted to Islamic 

thinkers, including many Turkish scientists, and their unique efforts as both carriers and producers. 

According to Fuat Sezgin, the most accurate goal to be directed now is to participate actively and 

productively in the development of today's modern world with the awareness of being the constructors 

of at least 800 years of the history of the common sciences of all humanity. 

Key words: Fuat Sezgin, Islamic Civilization, History of Science 

 

 

Giriş 

Miladî 7. yüzyılda Mekke toplumunun sosyo-kültürel ve dinî yapısı dikkate alındığında “ilk 

vahiy” pek çok yönden harikuladelikler ihtiva eder. Tümüyle ilim ve eğitim vurgusuna sahip iki satıra 

sığan Alak suresinin ilk beş ayeti (Gündoğdu, 2018), okuma-yazma bilmeyen ümmî bir toplumun okur-

yazar olmayan ümmî bir ferdine nâzil olmuştur.    

İslam’ın en baştan itibaren ilme teşviki ve eğitim vurgusu, Hz. Peygamber’in ideal öğretmenlik 

ve örnekliğiyle birleşince en kesîf cehâlet karanlığından tam anlamıyla ilmin ve eğitimin aydınlığına 

dönüşümü sağlamıştır. Câhiliyye toplumunu çok kısa süreler içinde amansız ilim avcılarına dönüştüren 

ruh, İslam’ın en başta ortaya koyduğu bu ruhtur. 

Câhiliyye döneminden günümüze intikâl eden yazılı herhangi bir ürüne sahip olmayan bir 

toplum, “oku” emirlerinin vurgulu teşvikiyle öğrenmeye ve araştırmaya, dördüncü ayette ismi zikredilen 

“kalem”in itici gücüyle de yazmaya ve üretmeye yöneldi. Bilim tarihçisi Fuat Sezgin’in tespitlerine göre 

henüz İslam’ın ilk asrında (1./7. yüzyıl) İslam bölgelerinde yaşayan insanların okur-yazarlık oranı Batı 

Ortaçağ’ındaki çağdaşları ile karşılaştırılamayacak derecede yüksek bir seviyeye ulaşmıştır (Sezgin, 

2015, s.5-6). Sezgin’in tabiriyle ilk yüzyılda okuyup yazmaya duyulan ilgi, adeta salgın bir hastalık gibi 

bütün İslam dünyasını sarmıştır (Sezgin, 2015, s.13). İslam öncesi dönemde okuma-yazma bilenlerin 

sayısının parmakla gösterildiği düşünüldüğünde (el-Belâzürî, tsz., s.660-664) böylesine büyük ve hızlı 

bir değişim, insanlık tarihinin çok az şahit olabileceği türdendir.  

İslam’ın ilme ve eğitime bakışını çok iyi kavrayan ilk dönem Müslümanları büyük bir başarı 

hikâyesi ortaya koymuşlardır. Yazıya mesafeli, okuma bilmeyen bir toplum yazı araçları açısından kıt 

imkânların olduğu bir dönemde bile Beytü’l-hikme’de 400 bin yazma eseri bir araya getirmeyi 

başarmıştır (Challoner vd., 2014, s. 46). Yine Gırnata’nın yetmiş kütüphanesinden biri olan 

Alkazar’daki kütüphanede 400 bin kitap bulunur. Oysaki bu dönemde Avrupa’nın en büyük 

kütüphanelerinden biri olan İsviçre’deki St. Gall manastırında sadece 600 kitabın bulunduğu 

kaydedilmektedir (Hillenbrand, 1992, ss. 120-121). Bu rakamlara şaşırmamak gerekiyor. Zira yukarıda 

ifade edildiği gibi ilk asırdan itibaren bütün İslam dünyasında okumaya ve yazmaya büyük bir ilgi 

görülürken, Avrupa’da rahip ve papazlardan başka neredeyse okur-yazar kimse bulunmamaktaydı 
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(Sezgin, 2015a, s. 20). Fuat Sezgin İslam dünyasındaki bu hızlı gelişmeyi şöyle yorumlamaktadır 

(Sezgin, 2015b, I, s. 166):  

“İslam kültür dünyasının 7. yüzyılın başlarında dünya tarihi sahnesine nasıl birdenbire 

çıktığına, geçmiş veya komşu kültürlerin bilim miraslarının kararlı, yoğun, devlet tarafından 

desteklenen ve din tarafından rahatsız edilmemiş olması şöyle dursun, aksine teşvik edilmiş 

resepsiyonu temelinde çok hızlı bir şekilde kendi yaratıcılık eşiğine ulaşmıştır. Diğer 

kültürlerden miras alınan bilgiler, tecrübeler, teoriler ve aletler yeni kültür dairesinde sadece 

kullanılmaya veya geliştirilmeye devam edilmedi; ayrıca buluşlar ve yeni bilgi alanlarının 

yaratılmasıyla çok büyük bir şekilde genişletildi ve önemli bir yüksekliğe eriştirildi.” 

Bir taraftan tercümeye layık eserler aranırken, bilime katkı sağlayacağı düşünülen bilim 

adamları da çok cazip tekliflerle İslam topraklarına davet ediliyordu. Burada bir örnek olarak Halife 

Me’mûn’un Bizans İmparatoru Theofilos’tan Matematikçi Leo’yu istemesini zikretmek yeterli 

olacaktır. Halife, İmparator’dan 900 kilo altın ve ebedî barış karşılığında Leo’yu istemiştir (Bobrick, 

2016, s. 197). Her ne kadar bu talep karşılık bulmasa da Müslümanların ilme ve ilim adamına verdiği 

önemi göstermesi açısından çarpıcı bir örnektir.         

Bu noktada Sezgin’in dikkat çektiği hususlardan biri de Müslümanların bilim ve kültür 

sahasında elde edilen bu büyük başarıların ardında ferdî çabalar yanında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

açık etkisidir (Sezgin, 2015b, I, s. 169):  

“Daha birinci asırdan itibaren İslam toplumunda, Avrupa’nın Ortaçağ’da ve sonrasında 

malumu olmayan, eşi görülmedik, verimli bir öğretmen-öğrenci ilişkisi gelişti. Öğrenciler 

sadece kitaplardan değil bunun yanı sıra doğrudan doğruya hocalar tarafından verilen dersler 

yoluyla bilgiler edindiler. Bu, öğrenme işini kolaylaştırıyor, böylece güvenilir bir bilginin 

garantisi oluyordu.”  

 Bu da eğitimin dünya üzerinde kurumsal anlamda yeterince yerleşik ve düzenli olmadığı bir 

dönemde, Müslümanların eğitim açısından da çağdaşlarının oldukça önünde yer aldığının önemli bir 

göstergesidir. 

İslam dünyasındaki ilmi canlılık dünyanın dört bir yanından öğrenci hareketliliğine neden 

olmuştur. Öyle ki bu dönemde yabancı öğrenci ve araştırmacıların İslam topraklarını bilgiye ulaşma 

yolunda yurt ve mesken tuttukları görülür. Bu ziyaretçiler bilgiye ulaşmanın bir yolu ve aracı olarak ileri 

seviyede Arapça öğrenmişlerdir. Muhammed Ali Furugi bu vâkıayı şöyle anlatır (Akt. Hakîmî, 1999, s. 

101): 

 “Avrupalı bilim öğrencileri İslam ülkelerini ilim ve hikmet kaynağı olarak tanıdılar. Bu 

memleketlere yolculuklar yaptılar. Arapçayı öğrenip yurtlarımızın fazilet ehlinin bilgilerine 

ulaştılar.”  

Dünya üzerindeki ulaşılabilen tüm ilim ve hikmet ürünlerinin Arapçaya çevrilmesi, bununla 

yetinilmeyip Arapça bilimsel özgün eserler verilmesi, daha da önemlisi bilim alanında yeni aletler ve 

buluşlar ortaya konulması Arapçayı asırlar boyunca dünyada bilim dili haline getirmiştir. 

Özetleyecek olursak, İslam’ın temel kaynaklarının ilmi ve eğitimi önceleyen yaklaşımına uygun 

olarak İslam öncesi Arap toplumu ilim ve eğitim açısından en alt seviyeden kısa sürelerde en üst 

basamaklara yükselmiştir. Okur-yazarlık oranından, kütüphanelerdeki kitap sayısına, ilim adamına 
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duyulan hürmetten, yaygın eğitim faaliyetlerine, İslam toplumlarına eğitim için gelen öğrencilerden, 

bilim dili haline gelen Arapçaya kadar tüm göstergeler Müslüman toplumlar lehine bir durum arz 

ediyordu. İlim ve eğitim açısından tüm bu olumlu göstergeler sonuçlarını vermeye başladı ve 

Müslümanlar çok kısa sürelerde tevarüs ettikleri bilgileri/bilimleri alıp özümsedikten sonra, orijinal 

ürünler vermeye başladılar.  

Bilim tarihçisi Fuat Sezgin İslam medeniyetinin teşekkülü sürecinde üç merhaleden bahseder. 

Bunlardan birincisi el-ahz yani alma, ikincisi et-temessül yani aldıklarını anlayıp özümseme ve son 

olarak el-ibdâ‘ yani yaratıcılık merhalesidir (Sezgin, 2009, ss. 138-152). Müslümanlar dini ve ırkı ne 

olursa olsun aldığı bilgileri/bilimleri alıp özümsedikten sonra üretkenlik aşamasına geçti. Bu bölümde 

Müslümanların bilim tarihine katkılarına kısaca değinilecektir.  

Müslümanların Bilime Katkıları  

Müslümanların bilime katkılarını bütünüyle ortaya koymak bu yazının sınırlarını aşacaktır. 

Bizim burada yapmak istediğimiz, Fuat Sezgin’in öne çıkardığı kadarıyla Müslümanların bilime 

katkılarından bir demet sunmaktır. 

Sezgin’in pek çok eser ve konuşmalarında öne çıkardığı bilim adamlarından biri hiç şüphesiz 

Câbir b. Hayyân’dır. O Yunanlılarla daha sonraları Doğu Akdeniz çevresi kültür merkezlerindeki 

gelişmeleri değerlendirerek kimyayı kantitatif ve kalitatif prensiplere dayanan bir bilim olarak kurdu. 

Bu bilim -İslam dünyasındaki bazı küçük katkılar bir tarafa- daha yeni bir düzeye kavuşmak için 900 ila 

1000 yıl bekledi. Kimya ile başlayan bu büyük bilgin zamanla hemen hemen bütün doğal bilimlerle 

uğraştı. Cabir büyük bir doğa bilgini olarak gelişti. O, Allah'ın insana verdiği kabiliyetin adeta sınırsız 

olduğuna inanıyordu. İnsanın kâinatın en son sır perdelerini yırtmaya muktedir olduğuna, canlı ve cansız 

varlıklar yaratabileceğine inanıyor, hiç olmazsa teorik olarak bunun mümkün olduğunu savunuyordu. 

Her şeyden önemlisi bu problemin Milad'ın 8. yüzyılında İslam dünyasında korkusuzca 

yazılabilmesiydi. O aynı zamanda 700 hayvansal ve diğer doğal sesleri kapsayan bir alfabe yazmaya 

çalıştı. Fizik onda doğada saklı olanı açığa çıkarma kanunu olarak ifadesini buluyor, doğadaki her 

zerrenin, zerrelerin birbirlerine olan etkisinin, hatta bütün insani duyguların matematiksel olarak 

ölçülebileceğine inanıyordu. Bunu ilmü’l-mizan (ölçü ilmi) diye adlandırıyordu (Sezgin, 2015a, s. 14). 

Fizik alanında İbni Heysem'in parabolik ve küresel aynalar, mercekler ve ışığın kırılması 

konusundaki araştırmaları daha sonraları klasik fizikte optiğin temellerini oluşturmuştur. İbni Heysem 

ışığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken kırılmasını incelemiş ve ışığın kırılma kanununu 

bulmuştur. Bu ise Arşimet'ten sonra fizikte bulunan ilk kanundur (Kocabaş, 1996, s. 73). İbn el-Heysem, 

deneylerinde kristalden bir büyüteci ilk kullanan bilgindir. Sezgin, Matthias Schramm’dan şöyle bir 

alıntı yapar:  "İbn el-Heysem, doğa bilimine yeni bir bakış kazandıran ve onu Yunanların doğa 

araştırmalarından açıkça ayıran, Galile dönemini aşarak modern deneysel fiziğe bağlayan metodu ilk 

getiren kimsedir." (Sezgin, 2015a, s. 124). 

Sezgin Müslümanların matematikle başlangıçtaki ilişkisini “parmak hesabı” olarak ifade 

ettikten sonra şunları söyler (Sezgin, 2015a, s. 123): “150 yıl sonra Hintlilerin Siddhanta adlı hacimli 
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astronomi ve matematik kitabını Arapçaya çevirerek, Yunan matematiğinde olmayan sıfır rakamını 

öğrendiler. Miladın 9. yüzyılının ilk çeyreğinde, cebir denklemlerini aritmetikten ayrı olarak ele alan ilk 

kitapları yazdılar. Onların ilk cebir ve aritmetik kitapları ayrı ayrı 12. yüzyılda Avrupa'da Latince 

tercümeleriyle yayıldı, Miladi 870 civarında el-Mahani adındaki bir bilgin geometrik bir problemi 3. 

dereceden bir denkleme çevirdi, fakat denklemi çözemedi. 3. dereceden bir denklemin ilk çözümü 

bundan elli yıl sonra Ebu Ca'fer el-Hâzin adındaki büyük astronom ve matematikçiye nasip oldu. 4. 

dereceden bir denkleme ve çözümüne Miladi 11. yüzyılın başlarından itibaren rastlıyoruz. Aynı yüzyılın 

ikinci yarısında Ömer Hayyam adındaki astronom ve matematikçi çözüm metodları çoğalan 3. derece 

denklemlerin sistematik bir sunumunu gerçekleştiriyor. Bu sistematikleştirme işini 4. dereceden 

denklemlerde 15. yüzyılda Gıyasüddin el-Kâşî başarıyor.” 

Sezgin eser ve konferanslarında ayrıca astronom ve matematikçi el-Harezmî’nin cebir ilmindeki 

yerini de tespit etmeye çalışır. Ona göre el-Harezmî cebiri aritmetikten ayıran, ilk cebir kitabını yazan 

üç bilginden biridir. Bu kitaplarının Latinceye çevrilmesiyle 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'yı büyük 

çapta etkilemiştir ve Avrupa'da Algoritmi şeklinde tanınıp logaritma cetvellerinin adlandırılmasına 

götürmüştür. Astronomi kitabında ilk defa kutup yüksekliği yoluyla enlem derecelerinin ölçülmesi 

yöntemine rastlıyoruz. Bu, yeryüzü haritalarının yapılması işinde o devir için çok büyük bir adımdı 

(Sezgin, 2015a, s. 71). 

Yine Sezgin’in öne çıkardığı ilim dallarından biri de matematiksel coğrafyadır. Matematiksel 

coğrafya denilince de el-Bîrûnî akla gelmektedir. “Müslümanlar coğrafya biliminin üç büyük alanından 

biri olan "matematiksel coğrafyanın" başlangıç bilgilerini her şeyden evvel Yunanlardan aldılar. Bu, 

yeryüzünü enlem ve boylam derecelerine göre kâğıda veya herhangi bir vasata nakletmek esasını 

hedefliyordu. Bu işte en çok zor olan boylam derecelerini ölçmekti. Yunanlardan sadece Ay 

tutulmalarına dayanan, çok hatalı sonuçlar veren bir metotla, sadece bir boylam derecesi Müslümanlara 

ulaşmıştı. Onlar Ptoleme'nin coğrafyasını Arapçaya çevirdikten sonra yüzlerce boylam ve enlem 

dereceleri ölçmeye koyuldular. 11. yüzyılın başlarında sferik trigonometri ölçülerine dayanan bir 

metodla el-Bîrûnî, Gazne ile Bağdat arasındaki 60 kadar yerin boylam ve enlem derecelerini iki yıl süren 

bir çaba ile buldu. İki yer arasındaki enlem farkını rasat yoluyla ve mesafeleri arşın arşın ölçerek sferik 

bir üçgenin kenarlarını elde ediyor, böylece boylam farkını buluyordu. Onun gerçeğe çok yakın 

sonuçlarının biraz daha iyisini modern coğrafya 19. ve 20. yüzyıllarda tanıyordu. el-Bîrûnî bütün bu 

gayretlerden sonra matematiksel coğrafyanın ilk ve bilinen tek temel kitabını yazdı.” (Sezgin, 2015a, s. 

125). 

Coğrafyanın ikinci dalı olan kartografya hakkında Sezgin şunları söyler: “Müslümanlar 

Yunanların dünya haritasını 9. yüzyılın ilk çeyreğinde tanıdılar. Bu tasavvura göre Hint Okyanusu ve 

muhtemelen Atlas Okyanusu kapalı göller idiler. Bu tasavvurdan ve Arapçaya aktarılan Ptoleme 

coğrafyasının çevrilmesinden sonra Halife el-Me'mûn 70 kadar bilgini bir dünya haritası yapmak ve bir 

dünya coğrafyası yazmakla vazifelendirdi. Bu, büyük kısmı ölçülen enlem ve boylam derecelerine 

dayanan ilk haritaydı.” (Sezgin, 2015a, s. 125). 
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Sezgin “13. yüzyılda yaptıkları bir harita Kuzey Asya'yı ne kadar erken ve ne kadar iyi 

tanıdıkları yönünde insanı dehşete düşürüyor.” (Sezgin, 2015a, s. 126) sözüyle Müslümanların kendi 

dönemine göre kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Müslümanların bu alanda hazırladıkları haritalar ve 

enlem-boylam derece cetvelleri 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya ulaştı. Onlar bu haritaları ancak kopya 

ediyorlar veya bu kopyalar üzerinde, atölyelerinde değişiklikler yapıyorlardı. Dikkatle ölçülen enlem-

boylam derecelerine göre harita yapma işi Avrupa'da 18. yüzyılda başladı. 

Beşeri coğrafya hakkında ise Sezgin, İslam kültür dünyasında bu dalda 17. yüzyıla kadar 

ulaşılan düzeye Avrupa'da 20. yüzyılda rastlanabileceği inancı bende uyanmış bulunuyor, yorumunu 

yapar (Sezgin, 2015a, s. 127). 

Sezgin Müslümanların doğal bilimler yanında, filoloji alanında da inanılmaz bir düzeye 

ulaştığını vurgulamasıyla bu bölümdeki sözlerimize son verelim. Ona göre Sibeveyh'in yazmış olduğu 

hacimli sistematik gramer kitabı, kendi çağında benzerine hiç bir kültür dünyasında rastlanılamayacak 

bir kitap niteliğindedir (Sezgin, 2015a, s. 14). 

Fuat Sezgin’in öne çıkardığı kadarıyla küçük bir tablosu çizilmeye çalışılan bu bilimler, 10. 

yüzyıldan itibaren İspanya, İtalya ve Bizans gibi ana yollardan ve daha birçok vasıtayla Avrupa'ya ulaştı. 

500 yıl kadar süren bir resepsiyon ve asimilasyon süresinden sonra Avrupa'da 16. yüzyılda yaratıcılık 

kendini gösterdi. 17. yüzyılda Avrupalılar kendilerini önderlik durumunda görmeye başladılar. Bunu 

Müslümanlar da kabullenmeye başlamışlardı. Ama bu duruma Avrupalılar nasıl ulaşmışlardı, bunu artık 

ne Avrupalılar ve ne de Müslümanlar biliyorlardı (Sezgin, 2015a, s. 127). 

İşte Fuat Sezgin’e “İslami ilimler arkeoloğu” vasfını yüklemeye götüren süreç burada 

başlamaktadır. Yazımızın bu son bölümünde bu konuyu ele alalım. 

İslamî İlimler Arkeoloğu: Fuat Sezgin 

Büyük bir medeniyetten bugün geri kalmış toplumlara dönüşmekten daha fenası, görkemli 

geçmişimizi, zengin bilim ve kültür tarihimizi unutmaktadır. Toplumların tarihinde iniş ve çıkışların 

olması tabiî ve mukadderdir. Bilindiği gibi İbn Haldun toplumları insanlara benzetir. Buna göre 

toplumlar da insanlar gibi doğar, büyür/gelişir ve ölür (İbn Haldun, 2016, ss. 669-670). Belki bu zeval 

kaçınılmaz, lakin babalar ölürken, evlatların ecdadını, atalarını, iyi ya da kötü mazisini unutmaması icap 

eder. Fuat Sezgin’in misyonu işte burada devreye giriyor. O adeta bir İslamî ilimler arkeoloğu gibi üstü 

örtülmüş, unutulmuş ya da ihmal edilmiş hakikatleri bir arkeolog sabrı ve titizliğiyle adeta tırnaklarıyla 

“kazıyarak” (Sezgin, 2019, s. 111) gün yüzüne çıkarmaya adanmış bir ilim ve mücadele insanıdır. 

Fuat Sezgin İslamî ilimleri tanıma arzusunu duymaya başladığı 1943 yılından, vefat ettiği 2018 

yılına kadar hep bu misyonun peşinden koşmuştur. Bu geçen zaman zarfında Sezgin’in cevabını aradığı 

en büyük soru, “İslam kültür dünyasının bilimler tarihindeki yeri nedir?” (Sezgin, 2015a, s. 11) 

olmuştur. Dünyanın doğusundan batısına 60 ülkenin kütüphanelerinde 400 bin yazma eseri inceleyen 

(Sezgin, 2019, s. 89) Fuat Sezgin’in tüm çabası adeta “kayıp hazine”yi tekrar ortaya çıkarmak olmuştur. 
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Kayıp hazineyi ortaya çıkarırken öncelikle ve öncelikle şunu tespit etmemiz gerekiyor. Fuat 

Sezgin tüm bilim ve kültür birikimini insanlığın ortak mirası olarak görmektedir. Sezgin bunu bir 

“nehir” istiaresiyle şöyle anlatmaktadır (Sezgin, 2019, s. 100):  

“Ben bilimlerin tekâmül kanununu, bir nehre benzetiyorum. Çok uzun zamandır kafamda böyle 

bir tasavvur var. Nehir küçük kaynaklardan çıkıyor, yavaş yavaş çoğalıyor, bir eğimden aşağı 

süratle akıyor. Ovaya doğru hızla akıyor ve ovada hem genişliyor hem de sürati azalıyor. Sonra 

bir daha toplanıyor ve yeniden hız kazanıyor ve bu şekilde sürüp gidiyor. Bilimler, farklı 

insanların elinden geçerek, farklı kültür dünyalarından geçerek yavaş yavaş gelişiyor. Ve 

bugünkü haline geliyor. Ben böyle tahayyül ediyorum.” 

Fuat Sezgin bilim tarihine yapılan her katkıya minnettarlık ve saygı duyan ataları gibi (Sezgin, 

2019, s. 36) kendisi de bilim tarihine yapılan katkıları “yabancı” görmemektedir (Sezgin, 2019, ss. 36-

37). “Bütün yaradılışımı insanlığın müşterek mirası fikri kaplamış vaziyette” (Sezgin, 2019, s. 36) 

diyerek bilime yapılan tüm katkıları değerli bulmaktadır. Bu durum İslam toplumları için de geçerli 

olmalıdır. Ancak ona göre İslam medeniyetinin bilim tarihine yaptığı katkılar göz ardı edilmektedir. 

İslam toplumlarının 8 asırlık yaratıcılık dönemindeki bilimsel katkıları ya yok sayılmaktadır ya 

küçümsenmektedir. Oysaki tüm toplumların katkısı gibi, İslam bilginlerinin katkısı da ne mübalağa 

edilerek ne de küçümseyerek değerlendirilmelidir.    

Fuat Sezgin yola çıkarken esas amacının “İslam Bilimler Tarihinin bilimler tarihindeki yerini 

gerçeğe yakın bir şekilde göstermek” (Sezgin, 2019, s. 32) olduğunu belirtir. Ona göre İslam bilimleri 

oryantalistlerin ve Avrupalı bilim adamlarının bütün gayretlerine rağmen çok iyi bilinememektedir 

(Sezgin, 2019, s. 53). Müslümanların 800 yıllık yaratıcılık merhalesinin bilimler tarihindeki yeri adeta 

üstü örtülmüş vaziyettedir. İslam bilginlerinin genel bilimler tarihinde iyi tanınmayan yerlerini ve yanlış 

olarak koyulan hükümleri tashih etmek onun öncelikli amacı olmuştur (Sezgin, 2019, s. 53). Bu 

düşünceden hareketle Sezgin, Almanya’da bilimler tarihi profesörü olduğu günden itibaren “bir hasret”, 

“bir yanılgı hissi” olarak bu sorumluluk duygusunun geliştiğini dile getirir. Artık Fuat Sezgin’in tüm 

çaba ve gayreti “Bunu nasıl değiştirebiliriz?” (Sezgin, 2019, s. 35) misyonu üzerine kurulmuştur. 

Fuat Sezgin bu misyonunu yerine getirirken kendisine iki farklı hedef kitlesi seçtiği söylenebilir. 

Bunlardan birincisi Türk-İslam toplumları, diğeri ise başta Batı toplumları olmak üzere bunun dışındaki 

tüm insanlardır.  

O öncelikle Türk milletine geçmişini hatırlatmak istemektedir. Müslümanlar bugün geçmişti 

ileri konumlarını unutmuş vaziyetteler (Sezgin, 2019, s. 57). Gençler geçmişini ve bilim-kültür 

tarihindeki yerini bilmemektedir (Sezgin, 2019, ss. 55, 74, 105). Genel olarak insanımız bilmemenin 

kurbanı oluyorlar. Bütün bu yanlış ya da eksik medeniyet tasavvurumuzun temelinde de “bilgisizlik” 

(Sezgin, 2019, ss. 128-129) yatmaktadır. Ve onun en büyük gayesi, Türk Milletinin mensubu olduğu 

medeniyeti tanıması, bilmesidir. “17. yüzyılın başlarından itibaren Müslümanılar bakıyorlar ki 

Avrupalılar teknolojide bizden ileri. Mesela Avrupalıların ellerindeki topu görüyorlar ama 

Avrupalıların o topu bizden aldıklarını bilmiyorlar. Pusulayı görüyorlar ama onların pusulayı bizden 

aldıklarını bilmiyorlar!” (Sezgin, 2019, s. 73). Fuat Sezgin de bu sorun karşısında kendisine “Türk 
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Milletine”, (Sezgin, 2019, s. 46) “gençlere” (Sezgin, 2019, s. 85)  mensubu olduğu medeniyetin 

büyüklüğünü göstermeyi öncelikli görev addetmiştir.   

“Gerçi sadece Türkler değil bugün Mısırlılar da bilmiyor bilimler tarihini” (Sezgin, 2019, s. 

97) diyerek Fuat Sezgin, bu bilmeme sorununun Türk milleti ile sınırlı olmadığını; köklü eğitim 

geçmişine sahip önemli Arap ülkelerinin dahi bu bilgisizlik sorunuyla yüz yüze olduğunu dile 

getirmektedir.  Üstelik o kendisini de bunun dışında görmemektedir. “Belki sizden biraz daha iyi 

biliyorum ama ben de çok iyi bilmiyorum.” derken biraz tevazu ederken bir taraftan da aslında “Biz İslam 

bilimlerinin çok az kısmını biliyoruz.” (Sezgin, 2019, s. 29) gerçeğini dile getirmektedir. 

Ona göre halkımızın Türk-İslam bilimler tarihi karşısındaki konumu sadece bilmeme ile sınırlı 

değildir. Belki bundan daha fenası, bilimler tarihindeki yerimize karşı takınılan olumsuz tutumdur. 

“Aslında bizim Türklerin bir kısmı da kabul etmek istemiyor! Gerçekten enteresan, inanmak 

istemiyorlar.”, (Sezgin, 2019, s. 56) “İşin ilginç tarafı Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri 

olduğuna önce Müslümanları inandıracaksınız.” (Sezgin, 2004, s. 368) sözleriyle Fuat Sezgin işte bu 

gerçeği dile getirmektedir. 

Geçmişi unutmak ya da var olanı küçük görmek, başka bir ifadeyle “kendini bilmemek” 

Müslümanlarda aşağılık kompleksine itmektedir (Sezgin, 2019, ss. 46, 130). Hatta Fuat Sezgin’e göre 

Osmanlının yetiştirdiği önemli ilim adamlarından Kâtip Çelebi de bile bunun izlerini görmek 

mümkündür (Sezgin, 2019, s. 60): “Tabii Kâtip Çelebi İslam’ın coğrafya bilimine neler kazandırdığını 

bilmediği için Mercator’a karşı müthiş bir hayranlık, müthiş bir aşağılık duygusu içerisine düşüyor. 

Düşününüz Kâtip Çelebi gibi önemli bir insan İslam dünyasını tanımıyor.” Fuat Sezgin’e göre 

Müslümanlar derhal ve hızlıca bu aşağılık duygusundan kurtulmalıdır. Bunun yolu da kendini ve 

geçmişini bilmekten geçmektedir. 

Fuat Sezgin’e göre bu noktada en büyük görev öğretmenlere düşmektedir (Sezgin, 2019, s. 73): 

“Ben burada ilk önce hocalara seslenmek istiyorum. Talebeleri aşağılık duygusundan kurtarmaya 

çalışsınlar. Türk milletini aşağılık duygusu bir kanser gibi kemiriyor.” Eğitimin temel işlevlerinden 

birisinin ve belki de en önemlisinin “kültürel aktarım” olduğu dikkate alındığında, Türk toplumunun 

geçmişini bilmemesi ve buna bağlı olarak Batı toplumları karşısındaki “aşağılık duygusu”, ülkemizdeki 

eğitimin en temel işlevlerinden birini sorgulanır hale getirmektedir. 

  Fuat Sezgin’in hedef kitlesinde sadece Türk toplumları ve Müslümanlar yoktur. Her ne kadar 

öncelikli hedefi Türk milletinin kendini ve geçmişini bilmesini temin etmek olsa da, Fuat Sezgin tüm 

bilim dünyasına Türk-İslam toplumlarının “insanlığın müşterek mirası”na olan katkısını göstermeyi 

amaçlamaktadır. Zira ona göre Avrupalılar Müslümanların bilime katkısını henüz tam anlamıyla kabul 

etmediler (Sezgin, 2019, ss. 94, 135).  

Fuat Sezgin’e göre bu reddediş ya da yok sayışın köklerini 13. asra kadar götürmek mümkündür 

(Sezgin, 2015b, s. 1):  

“Arap-İslam bilimlerinin Batı dünyasında resepsiyonu ve özümsenmesi daha 13. Yüzyılın ikinci 

yarısında, yani bu faaliyetin en aktif olduğu devrede, düşmanlıkla ve şiddetli bir yadsımayla 
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karşılaşmıştı. Kısmî bir direnişe rağmen 19. yüzyıla kadar ısrarla ayakta kalan büyük ölçüde 

dinî motifli bu karşı koyucu akım, 16. yüzyıldan bu yana Avrupa’da bilimler 

historiyografyasının düşüncesini ve ortaya koyuluş tarzını derinden etkilemiş, şekillendirmiştir. 

Bu akım bağlamında bilim tarihçileri bariz bir şekilde ilk kez 18. yüzyılda adeta kelimenin tam 

anlamıyla, insanlık düşünce tarihinde Arap-İslam bilimlerinin her türlü yaratıcı konumunu 

inkâr eden Rönesans kavramında bir evrensel-tarih görüşüne sürüklenmişlerdir.” 

Tümüyle insafsız olmamak için belki İslam medeniyetine bazı Yunanca eserleri muhafaza ve 

tercüme etmek yoluyla aktarma rolü biçen Batı (Sezgin, 2015a, s. 69), büyük bir zamansal sıçrayışla 

kendisini doğrudan doğruya Antik Yunan’ın varisi ve devamı kabul etmektedir (Sezgin, 2019, s. 152). 

İşte Fuat Sezgin’in bütün çabası, bu haksız yaklaşımı ve yok saymayı ortadan kaldırmaktır.      

Peki, Fuat Sezgin bu misyonunu yerine getirmek için neler yaptı?  Sezgin bunun için evvela 17 

ciltlik1 Arap-İslam Bilimleri Tarihi’ni yazdığını dile getirmektedir (Sezgin, 2019, s. 33). Bu eser kendi 

tabiriyle geceli gündüzlü tam 64 yılını almıştır (Sezgin, 2016, s. 6). Bu serinin ilk cildi 1967 yılında 

yayımlandığında hocası Ritter’in sadece tek bir cilt için “Hiç kimse böyle bir kitap yazamadı, bunu 

sizden başka hiç kimse de yazamaz!” (Sezgin, 2019, s. 29) övgüsü dikkate alındığında 17 ciltlik böyle 

bir çalışmanın Fuat Sezgin’in misyonuna ne kadar büyük bir katkı olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  Bunun 

dışında Türkçeye de tercüme edilen beş ciltlik “İslam’da Bilim ve Teknik” yine Sezgin’in oldukça 

kıymetli eserlerinden biridir.  

Çok uzun yıllar süren, oldukça sabır ve titizlik isteyen bu çalışmaların sonuç vermeye 

başladığını yine Fuat Sezgin’den dinliyoruz (Sezgin, 2004, s. 364): “Bir Fransız profesör bana şöyle 

dedi: Pek çok ülkede iddialarınız kabul görmeye başladı. Müslümanların ilimler tarihinde önemli bir 

yeri olduğuna inanmaya başlıyor insanlar.” Aynı Fransız’ın “Ancak biz aynı kanaatte değiliz.” sözünü 

de eklemeyi ihmal etmeyen Sezgin, bu konudaki büyük direnci gözler önüne sermektedir. 

Gerek Müslümanlara gerekse tüm dünya insanlarına Müslümanların bilim tarihindeki yerini 

göstermek için Fuat Sezgin’in üzerinde durduğu önemli konulardan birisi de önce Frankfurt’ta 

sonrasında İstanbul’da açtığı müzelerdir. Yazmış olduğu eserlerin önemini ve misyonuna katkısını 

bilmekle birlikte, insanların hızlıca ve somut olarak bu bilgiye erişmelerinin en önemli yollarından biri 

olarak müzeyi görmektedir (Sezgin, 2019, ss. 33-34). Ona göre müze, insanlar üzerinde kırbaç etkisi 

yapmaktadır (Sezgin, 2019, s. 54). Müzeyi gören insanlar çok süratli bir şekilde bilgilerini 

değiştireceklerdir (Sezgin, 2019, s. 130). Bu sebeple Sezgin söyleşi ve konferanslarında müzeye çok 

umut bağladığını dile getirmektedir (Sezgin, 2019, s. 24):  

“13 ciltlik İslam Bilimler Tarihi’ni yazdım. Bunu birçok insan okuyor. Bazen bir kısmını 

okuyorlar, bazen tamamını. Kabul ediyorlar veya etmiyorlar. Kitabımın insanlar üzerindeki 

tesirini öğrenemiyorum. Fakat müzeyi kurduktan sonra baktım aletleri bizzat görmek, onların 

çalışmasını görmek insanları büyülüyor adeta.”     

 

 
1 2007 tarihi itibariyle 13 cilt olan bu eser, hâlihazırda 17 cilt olarak tamamlanmıştır. Ciltler ve içerikleri hakkında 

bilgi almak için bkz. http://www.ibtav.org/haber/23/prof-dr-fuat-sezginin-dunyaca-unlu-eseri-turkceye-tercume-

ediliyor, Erişildi: 19.10.2019.  

http://www.ibtav.org/haber/23/prof-dr-fuat-sezginin-dunyaca-unlu-eseri-turkceye-tercume-ediliyor
http://www.ibtav.org/haber/23/prof-dr-fuat-sezginin-dunyaca-unlu-eseri-turkceye-tercume-ediliyor
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Misyonuna açık bir hizmet işlevi görecek olan bu müzenin kuruluş heyecanını açıkça 

hissedebildiğimiz Sezgin, müze ile birlikte artık Türklerin, Müslümanların ve Arapların mensubu 

bulundukları medeniyetin yüksek seviyesini göreceklerine inanmaktadır (Sezgin, 2019, ss. 46, 105-106). 

Bu onun misyonunun sadece bir kısmı. Ama bu müzeyle birlikte İstanbul’u her yıl ziyaret edecek 

milyonlarca turist de İslam toplumlarının bilim tarihine katkısını somut olarak göreceklerdir. Bu da onun 

misyonunun diğer önemli kısmını oluşturmaktadır. Bütün bunlar da Müslümanları Batı toplumları 

karşısındaki aşağılık duygusundan kurtarırken, Batı toplumlarının da haksız üstünlük duygusunu 

kıracaktır.  

Yazmış olduğu eserler, yaptığı yayınlar, kurduğu enstitü ve müzelerin yanı sıra vermiş olduğu 

yüzlerce konferans, yaptığı söyleşiler, okul ziyaretleri de hep bu büyük misyonunun bir parçasını 

oluşturmaktadır. 94 yıllık ömrünün en az 75 beş senesini akademik hayatın içinde geçiren Fuat Sezgin, 

70 yaşına kadar günde 17 saat çalışarak (Sezgin, 2016, s. 9) gurur duyduğu medeniyetinin (Sezgin, 2019, 

s. 113) unutulmuş, üstü örtülmüş, gizlenmiş, küçümsenmiş ve yok sayılmış bilimsel mirasını ortaya 

çıkarma ve bilim tarihindeki kayıp halkayı yerine koyma konusunda insanüstü bir gayret ortaya 

koymuştur. Bütün bunlar da ona İslam medeniyetinin asırlar boyunca ortaya koyduğu kayıp hazineyi 

ortaya çıkaran İslamî ilimler arkeoloğu ismini vermemize imkân vermektedir. 

Kaynakça 

Bobrick, B. (2016). Halife’nin ihtişamı (1. bs). İstanbul: Doğan Kitap. 

Challoner, J., Harvey, D., Farndon, J., Paker, P., Weeks, M., & Sparrow, G. (2014). Bilim Tarihi (1. bs). 

İstanbul: Alfa Yayınları. 

Hakîmî, M. R. (1999). İslam bilim tarihi. İstanbul: İnsan Yayınları. 

Hillenbrand, R. (1992). The legacy of Muslim Spain (1. bs; S. K. Jayyusi, Ed.). Leiden ; New York: E.J. 

Brill. 

İbn Haldun. (2016). Mukaddime (13. bs). İstanbul: Dergah Yayınları. 

Kocabaş, Ş. (1996). İslâm ve bilim. Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (1), 67-83. 

Sezgin, F. (2004). Fuat Sezgin ile “bilim tarihi” üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2(4), 

335-370. 

Sezgin, F. (2009). Müslümanların ilimler tarihindeki yeri (1. bs). Ankara: Fecr Yayınları. 

Sezgin, F. (2015a). İslam bilimler tarihi üzerine konferanslar (2. bs). İstanbul: Timaş Yayınları. 

Sezgin, F. (2015b). İslam’da bilim ve teknik (3. bs, C. 1–1-5). Ankara: TÜBA. 

Sezgin, F. (2016). Amerika’nın keşfinde Müslümanlar (Konferans ve Söyleşi Kitabı). Kayseri: Doğuş 

Ofset. 

Sezgin, F. (2019). Bilim tarihi sohbetleri (4. bs). İstanbul: Pınar Yayınları. 

  



TEFM 2019 Bildiri Tam Metinler Kitabı / PHTP 2019 Symposium Proceedings                                           24-26 Ekim 2019 

 

483 

 

AITMATOV'S HERITAGE AND MODERN WORLD 

Zhyldyz URMANBETOVA1 

 

Abstract 

The heritage of Chingiz Aitmatov is considered in the context of two hypostases: as craftsman of the 

national culture of the Kyrgyz people, conveying not only life in its contradictions, ups and downs, but 

also the national spirit, manifested in amazing moments of sorrow and joy; and as master of reflection 

of the spiritual values of man in general in the era of global technocratic universalism. Thus, the 

metamorphoses of Ch.Aitmatov as a writer at the same time are a transformation of his way of thinking, 

on the one hand as a representative of his national culture, and on the other, as a subtle thinking creative 

person, anticipating the direction of development of the human spirit. 

 Ch.Aitmatov appeared to the world as a master of a unique reading of the Kyrgyz mentality, who 

managed to convey the ornate way of thinking of the Kyrgyz people both in his earlier works and later 

ones. Any work of the classic of Kyrgyz literature - “The White Steamboat”, “The Early Cranes”, 

“Farewell, Gulsary”, “And the day lasts longer than a century ...” allows you to touch the truly unique 

world of the Kyrgyz in its various manifestations - and in the dilemma of good and evil, and in the 

context of the connection of generations, and in reflecting the essence of traditions and the originality 

of linguistic culture, and in transmitting the deeply individual transcription of the psychology of the 

Kyrgyz. These works are a subtle and at the same time deep feeling of the essence of the Kyrgyz culture 

in all its manifestations - both positive and negative. 

 A persistent appeal to memory and reason as impulses of human life acquires an alarm sound in the 

prose of C. Aitmatov of a later period. Memory is the imperishable thread of generations, without which 

it is impossible to preserve either the heritage or the values proper, which determine the coherence of 

life. Human memory is a criterion for the preservation of life in the refraction of the inescapable values 

of good as the blessing, without which it is impossible to think about the spirit, about culture. It is no 

coincidence that Aitmatov’s “mankurtism” has become a categorical concept expressing spiritual, 

cultural, ethnic emptiness, unconsciousness, without which personal identification is impossible. The 

Aitmatov’s “revelation” of being takes place through a sharpened presentation of the contradictions of 

the individual, society, when neither the person himself, nor society as a social community, designed to 

maintain a harmonious human being, are unable to control the processes of destruction of the integrity 

of the human essence, culture, which manifests itself in the phenomenon of global duality of 

consciousness. 

Key Words: Aitmatov, spiritual and national values, way of thinking, memory, mankurtism, 

revelation. 

 

НАСЛЕДИЕ АЙТМАТОВА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 

        Урманбетова Жылдыз 

        д.ф.н., профессор Кыргызско- 

        Турецкого университета «Манас» 

 

Аннотация 
 Наследие Чингиза Айтматова рассматривается в контексте двух ипостасей: как художника 

национальной культуры кыргызского народа, передающего не только жизнь в ее противоречиях, 

взлетах и падениях, но и национальный дух, проявляющийся в удивительных моментах горя и 

радости; и как выразителя духовных ценностей человека вообще в эпоху  глобального 

технократического универсализма. Тем самым метаморфозы Ч.Айтматова как писателя 

одновременно являют собой трансформацию его образа мышления, с одной стороны как 

представителя своей национальной культуры, с другой – как тонко мыслящей творческой 

личности, предвосхищающей направления развития  человеческого духа. 

 Ч.Айтматов явился миру как мастер уникального прочтения кыргызского менталитета, 

сумевший передать витиеватость образа мышления кыргызов как в своих ранних произведениях, 

так и более поздних. Любая работа классика кыргызской литературы – «Белый пароход», 

«Ранние журавли», «Прощай, Гульсары», «И дольше века длится день…»  позволяет 

соприкоснуться с поистине уникальным миром кыргызов в различных его проявлениях – и в 

 
1 Professor of the Kyrgyz-Turkish “Manas” University. (Урманбетова Жылдыз д.ф.н., профессор Кыргызско 
Турецкого университета «Манас». 
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дилемме добра и зла, и в разрезе связи поколений, и в отражении существа традиций и 

своеобразия языковой культуры,  и в передаче глубоко индивидуальной транскрипции 

психологии кыргыза. Эти работы- тонкое и одновременно глубокое ощущение существа 

кыргызской культуры во всех ее проявлениях – как позитивных, так и негативных. 

 Настойчивое воззвание к памяти и разуму как импульсам человеческого бытия приобретает в 

прозе Ч.Айтматова более позднего периода набатное звучание. Память – это нетленная нить 

поколений, без которой невозможно сохранение ни наследия, ни собственно ценностей, 

определяющих связность жизни. Память человеческая есть критерий сохранности бытия в 

преломлении неизбывных ценностей Добра как высшего блага, без которого невозможно 

мыслить о духе, о культуре. Неслучайно айтматовский «манкуртизм» стал категориальным 

понятием, выражающим духовную, культурную, этническую пустоту, беспамятство, без 

которого невозможна идентификация личности. Айтматовское «откровение» бытия происходит 

путем обостренного представления противоречий личности, общества, когда ни сам человек, ни 

общество как социальная общность, призванная сохранять гармоничное бытие человека, 

оказываются неспособными контролировать процессы разрушения целостности человеческой 

сущности, культуры, что проявляется в феномене глобальной раздвоенности сознания. 

Ключевые Слова: Айтматов, духовно-национальные ценности, образ мышления, память, 

манкуртизм, откровение. 

 

 

Кто такой Чингиз Айтматов и почему  не только уместно, но и необходимо говорить о 

феномене Айтматова в ХХ веке, явлении Айтматова в кыргызской и современной мировой 

литературе?! Прошло десять лет с момента ухода великого писателя, и этот период стал неким 

средоточием осмысления его сути как писателя, глубже, как мыслителя, способного 

предчувствовать  изменения мира и человека. Порой мгновения проникновения в существо 

истории, человека, культуры сродни десятилетиям познания в процессе творческого искания. В 

этом отношении особый дар художников проявляется в специфическом  восприятии-осознании 

судьбоносности исторических моментов  духовного постижения бытия. Высокая и тонкая 

чувствительность художников-мыслителей позволяет им  реально ощутить свое нерасторжимое 

единство с этим миром – это некое художественно-духовное созерцание бытия как отражение 

луча Духа культуры. 

Развитие Айтматова как писателя  трансформировалось от художника национальной 

культуры кыргызского народа, передающего не только жизнь в ее противоречиях, взлетах и 

падениях, но и национальный дух, проявляющийся в удивительных моментах горя и радости, до 

выразителя духовных ценностей человека вообще в эпоху  глобального технократического 

универсализма.   Тем самым метаморфозы Ч.Айтматова как писателя одновременно являют 

собой трансформацию его образа мышления, с одной стороны как представителя своей 

национальной культуры, с другой – как тонко мыслящей творческой личности, 

предвосхищающей направления развития  человеческого духа. Именно поэтому Айтматов 

раннего периода, и Айтматов двух последних десятилетий – это несколько разные ипостаси его 

творческого гения. Если изначально писатель выступает выразителем идей исконно 

национальной литературы и культуры, то впоследствии это уже носитель общечеловеческих 

идей, имеющих тенденцию воплощения не только в литературных произведениях философского 

характера, но и практической деятельности по объединению усилий интеллектуалов мира на 
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культивирование диалогической парадигмы мышления как наиболее точно воплощающей смысл 

современного существования. 

В этом отношении наследие великого писателя можно рассматривать в нескольких 

ипостасях: 

- Первый и самый длительный этап связан  с отражением национального колорита 

кыргызов. Неслучайно Айтматов, наряду с такими феноменами, как Иссык-Куль, комуз, юрта, 

выступает символом кыргызской культуры, а, как известно,  именно символы формируют 

культуру на национальном уровне. С легкой руки Айтматова мир узнал о легендах  кыргызов, о 

матери-оленихе как прародительнице рода, о манкурте как человеке без памяти, о горах как 

колыбели кыргызов.    Ч.Айтматов явился миру как мастер уникального прочтения  кыргызского 

менталитета, сумевший передать витиеватость образа мышления кыргызов как в своих ранних 

произведениях, так и более поздних. Любая работа классика кыргызской литературы – «Белый 

пароход», «Ранние журавли», «Прощай, Гульсары», «И дольше века длится день…»  позволяет 

соприкоснуться с поистине уникальным миром кыргызов в различных его проявлениях – и в 

дилемме добра и зла, и в разрезе связи поколений, и в отражении существа традиций и 

своеобразия языковой культуры,  и в передаче глубоко индивидуальной транскрипции 

психологии кыргыза. Эти работы - тонкое и одновременно глубокое ощущение существа 

кыргызской культуры во всех ее проявлениях – как позитивных, так и негативных. Каким 

образом  человек идентифицирует себя в пределах родной национальной культуры?   В этом 

отношении произведения Ч.Айтматова  являются незаменимым материалом для 

воспроизведения кыргызской идентичности в разрезе культурной и этнической составляющей.   

Жизнь и творчество великого писателя  проецируют динамику развития этнической 

идентичности кыргызов, поднявшейся до осознания сути человека как такового, как 

представителя рода человеческого, тем самым  проявив высоту глобального уровня мышления и 

культуры.  

- Произведения Ч.Айтматова двух последних десятилетий его жизни были пронизаны 

призывом к культивированию глобального мышления – общечеловеческими ценностями, 

способными объединить весь мир, создав  детерминанту диалога культур и цивилизаций. «И 

дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Когда падают горы (Вечная невеста)» 

- наиболее зримое подтверждение философии глобализма. Что же есть глобальное мышление в 

«философии жизни» Ч.Айтматова?  Это понимание и осознание  единства человеческого мира, 

несмотря на различия в менталитете, культуре, повседневном бытии различных народов. Это 

бытие в контексте единого человеческого мышления, цивилизационного сознания как такового. 

Почему великий писатель счел возможным и необходимым писать об этом?  Очевидно, его 

творческий дух сумел подняться над кыргызской культурой как отдельной проекцией 

человеческого сознания. Трансформации эпохи побудили его к размышлениям философского 

характера.  
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Что побуждает так воспринимать прозу Ч.Айтматова? Глобальность вскрываемых 

проблем, волнующих человеческий ум: он поднимает общечеловеческие проблемы, некоторые 

из которых были затронуты впервые именно им.  Это ли не феноменальность, это ли не 

отражение масштабов видения противоречий бытия? Именно противоречия бытия и 

человеческой сущности побудили Айтматова задуматься о возможной проекции развития этого 

мира и заострить внимание читателей на наиболее узловых моментах духовной 

представленности человека в бытии ХХ и XXI веков.  

Испокон веков рубеж столетий являл собой прорыв в пространстве и времени, открывая 

врата Большого времени исчисления бытия и двигая человеческое сознание на обостренное 

ощущение и осмысление перемен, как человеческого духа, так и глобальных метаморфоз бытия. 

Возможно, это происходит оттого, что рубеж значительно обостряет восприятие и понимание  

существующих эпохальных проблем, и вместе с тем предоставляет некий высший шанс – 

обрести свободу понимания. Такая свобода понимания ощущается в идеях Айтматова, 

реализованных в поздних его произведениях. Емкие и стремительные по силе влияния на 

человеческое сознание строки его произведений иногда предвосхищают грядущее развитие, в 

этом и проявляется дар творческой личности, способной фокусировать внимание не только на 

развернутых противоречиях эпохи, но и на только-только начинающих обозначаться как 

наиболее актуальные направления идеях века. Порой писатель являет собой духовную совесть 

эпохи, проецирующей смену веков. Этот редкий дар Айтматов использует как предостережение 

человечества от непоправимой трагедии духовного опустошения.  

Индивидуальный почерк в понимании значимости и смысложизненности рубежа двух 

столетий, присущий Чингизу Айтматову, проявляет себя в вышеназванных произведениях, в 

особенной степени в «Тавре Кассандры». Эти думы о человеке в контексте глобального мира, о 

ценностях эпохи, судьбе культуры в  ее национальном и цивилизационном смыслах,  проецируют 

философичное откровение писателя относительно смысла бытия уходящего и наступающего 

веков.    Особый нерв творчества Ч.Айтматова конца 90-х годов – это идея о том, что время 

быстротечно, и одновременно оно способно замедлить ход мыслей человека в осознании 

наиболее важных моментов проявленности самого духа и истории; ход истории невозможно 

повернуть вспять и только кажется, что некая предопределенность судьбы выведет нас на путь 

истинный. Что может нам привидеться в начале нового столетия как импульс к глубинному 

прозрению?  И вообще возможно ли не задаваться вопросами о смысле жизни или трагедии 

культуры как выразительницы ее судьбы? Айтматов нередко в своих интервью использовал 

феномен трагедии, причем в античном  смысле – как толчок к осмыслению, в этой связи именно 

литературные произведения призваны обнажить нерв трагедии для  восприятия его самими 

людьми как участниками всех происходящих исторических событий века. 

 Настойчивое воззвание к памяти и разуму как импульсам человеческого бытия 

приобретает в прозе Ч.Айтматова набатное звучание. Память – это нетленная нить поколений, 
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без которой невозможно сохранение ни наследия, ни собственно ценностей, определяющих 

связность жизни. Память человеческая есть критерий сохранности бытия в преломлении 

неизбывных ценностей Добра как высшего блага, без которого невозможно мыслить о духе, о 

культуре. Неслучайно айтматовский «манкуртизм» стал категориальным понятием, 

выражающим духовную, культурную, этническую пустоту, беспамятство, без которого 

невозможна идентификация личности. Айтматовское «откровение» бытия происходит путем 

обостренного представления противоречий личности, общества, когда ни сам человек, ни 

общество как социальная общность, призванная сохранять гармоничное бытие человека, 

оказываются неспособными контролировать процессы разрушения целостности человеческой 

сущности, культуры, что проявляется в феномене глобальной раздвоенности сознания. 

Сохранение духовности представляет собой глобальную проблему, массовость культуры 

в ее рафинированном виде ведет  к  духовному вырождению человечества. Это рождает чувство 

всемерной пустоты, безысходности, и здесь Ч.Айтматов прибегает к своему творческому 

оружию -  культивированию  духа диалога культур, значимости общечеловеческих ценностей и 

так называемого глобального мышления, т.е. мышления человека в контексте культуры, без 

которой  сдержать  процессы духовного обнищания будет просто невозможно. Прозаик 

обращается к философским рассуждениям о космосе как лоне человеческого бытия, о разуме, 

долженствующем спасти мир и самого человека. Социальные катаклизмы вызывают взрывы в 

культуре, производят встряску сознания, тем самым проверяя его способность к 

самоосмыслению и выдвижению источников дальнейшего существования. Мир социальных 

потрясений предопределяет возникновение так называемого перевернутого сознания, которое 

заостряет внимание на глобальных проблемах, выражая свою защитную реакцию. Подобные 

потрясения в более утонченной форме воспринимаются творчески неординарными личностями, 

проецирующими глобальные трансформации бытия в свой индивидуальный внутренний мир. Из 

такого синтеза и рождаются произведения-переживания, произве6дения-предупреждения, 

произведения-призывы, к которым можно отнести и произведения Ч.Айтматова двух последних 

десятилетий его жизни. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что Ч.Айтматов  хотел заострить внимание 

именно на феномене глобального мышления, а не процесса глобализации в виде универсальных 

норм бытия, стереотипов мышления и  стандартов поведения, поскольку он прекрасно понимал, 

что вызовы современного мира провоцируют системы культуры на проверку инвариантности их 

моделей. Глобальное же мышление по своей сути актуализирует значимость бытия человека как 

такового в мире современных противоречий и еще выше –  современном миро-космосе. Это и 

есть проекция диалога как парадигмы современного мышления, а значит и диалога культур как 

способа сохранения человека и человечества.  

Соответственно он затрагивал проблемы высших ипостасей проявления человеческой 

сущности и сущности самого мира, т.е. человеческого сознания и вселенной: какова их 
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взаимосвязь на данном этапе, куда делась гармония человека с этим миром природы и можно ли 

ее возродить, что необходимо предпринять для этого. Все эти думы, так или иначе, связаны со 

сменой эпох, с сопоставлением образа жизни и образа мысли разных периодов развития 

человечества. Художник очень тонко чувствует эту грань – ухода прошлого века и наступления 

нового. Это ощущение можно передать в музыке, и применительно к современной эпохе, 

времени смены столетий вспоминается тихая японская  энка из «Тавра Кассандры»: «Это была 

японская энка – лирика, тоска по любимой,  заклинание и непонимание, ожидание и 

прощание…»1. Возможно, ощущая  сумасшедшие темпы настоящего времени, порой хочется 

успокоения и тогда японская энка, как никогда, кстати – тоска, непонимание того, что 

происходит сейчас, прощание с прошлым духом и ожидание чего-то неземного. 

- Отдельной ипостасью творчества писателя видится умение выстраивать диалог с 

человеком. Думы правят человеком, мысль побуждает к откровению, слово сопровождает 

человечество на протяжении всей истории культуры  и слово же пробуждает  жажду познания 

неведанного. Духовные переживания писателя-личности дают импульс читателю, вызывая 

сопереживание, в этом и заключается  творческий гений  Айтматова. В результате такого 

феномена образ мыслей художника выплывает из замкнутого пространства, обретая свободу 

полета как форму новой ипостаси существования, тем самым порождая желание соприкоснуться  

с его пониманием бытия, возможно, вобрать в себя для более тонкого сближения с 

мироощущением писателя. Так и рождается мысленный диалог с писателем как возможность 

понимания, приобщения к его сокровенному течению мысли, возможность уловить свободу духа 

и родить уже свои интенции на заданную тему размышления, поэтому и возникает потребность 

выражения понимания идей писателя. 

Чингиз Айтматов привнес идею значимости и важности диалога не только между 

писателем и читателем, но что очень важно, между интеллектуалами – личностями, 

определяющими точки соприкосновения мира вселенной и главного субъекта – человека; 

различными системами культур, каждая из которых представляет глубинную уникальность 

понимания и представления   этого  единого бытия; политическими деятелями, определяющими 

стратегии развития человечества; между странами и  государствами, сосуществующими в 

едином историческом пространстве, несмотря на различие политических режимов. Инициатива 

Ч.Айтматова по созданию «Иссык-Кульского форума» - еще одно доказательство понимания им  

смысложизненности и судьбоносности объединения усилий интеллектуалов в провозглашении 

мышления человека в контексте общечеловеческого бытия.  

Айтматов неслучайно взывает к человеческому разуму, запутавшемуся в катаклизмах 

эпохи, в собственных противоречиях, понимая, что только духовность способна очистить его и 

возродить. И своими произведениями он обращается ко всему человечеству, с одной стороны, 

 
1 Айтматов Ч. Тавро Кассандры . - М.: Азбука-Классика, 2008. – С. 319. 
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развертывая трагедии человеческой жизни на фоне противоречий социального мира, а с другой 

– предлагая путь обновления через осознание единства духа и одновременно его многоликости. 

В этом смысле трагедия представляет  шанс для прозрения и возрождения, обретения своего 

утерянного в социальных катаклизмах духа культуры, без которого нет света, нет высоты и 

возвышенности, нет вечности. Писатель делает акцент на творческом потенциале трагедии, 

позволяющем выступить стимулом к сотворению, толчком к созиданию. Примечательны его 

слова при открытии Иссык-Кульского форума, которые отражают не только существо его 

переживаний, но и звучат как набат в современном мире: «Мы обращаемся в художественном 

творчестве, прежде всего,  к слову, к духу, и сознанию как таковым, как первоначальным 

импульсам жизненно мыслящих существ, в надежде, что нескончаемое познание собственной 

сути поможет человеку выжить и заново обрести себя … мы сталкиваемся  неизбежно с 

глобальной задачей культивирования планетарного мышления как средства выживания 

человеческого общества на рубеже веков, на пороге нового тысячелетия»1. Это планетарное 

мышление и есть глобальное мышление, т.е. мышление о человеке в контексте культуры, глубже 

– в контексте вселенной, где человек является высшей ценностью культуры, квинтэссенцией 

мира. 

Наследие Чингиза Айтматова являет миру откровения писателя, где двумя полюсами 

выступают человек и вселенная. И только кажется, что это два полюса, на самом деле диалектика 

человека и вселенной и есть гармония жизни, в поисках которой человек совершает подвиги, а 

вселенная дарит ему прозрение. В этом смысле проза Айтматова носит экзистенциальный 

характер, побуждая к размышлениям, к сотворчеству, к прозрению. В этом сила феномена 

Айтматова, по отношению к которому можно использовать его же слова: «Ты прожил, как 

молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное и в этом 

мое утешение»2. 

А что мир? Он продолжает являть собой загадку, толкая человека на новые достижения 

в контексте технократического мышления. Все та же круговерть бытия, когда человек в 

стремлении совершить невозможное  все глубже и глубже проникает во вселенную. Однако взлет 

интеллекта не сопровождается таким же расцветом духовности, что говорит об актуальности и 

преемственности идей Айтматова и в современном мире. 
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